OPEN ARMS MALAWI
Nieuwsbrief Open Arms Malawi (November 2011)
U leest de najaars-editie van de nieuwsbrief van Open Arms Malawi. In de afgelopen
maanden heeft het leven in Malawi niet stil gestaan en jullie zullen dan ook weer een
update krijgen van de belangrijkste en leukste zaken.
Het is op het moment ontzettend warm in Malawi en in de buurt van het meer zijn zelfs
temperaturen van boven de 50 graden gemeten. Het “zwembadje” heeft dan ook in
Open Arms 2 alweer regelmatig op de binnenplaats gestaan.
Situatie in Malawi
Het is politiek gezien nog steeds onrustig. Bij de anti-regeringsrellen van afgelopen
zomer zijn 19 mensen omgekomen en honderden mensen gearresteerd. Veel betogers
zijn boos over het grote gebrek aan brandstof en buitenlandse valuta in het land. De
verslechterende economische situatie en hoge werkloosheid bedreigen de ontwikkeling
die het land in de eerste jaren van Mutharika‟s
presidentschap doormaakte terug te draaien. De
situatie met het brandstoftekort wordt ook steeds
heftiger, een deel van de out-reach projecten kon de
afgelopen tijd ook niet zo frequent meer bezocht
worden. Tevens krijgen we op het moment ook minder
nieuwe kinderen binnen omdat hun familieleden
simpelweg Open Arms niet kunnen bereiken.
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In de nieuwsbrief van afgelopen mei was een oproep
geplaatst voor de nodige geneesmiddelen en luiers,
omdat een aantal zaken niet verkrijgbaar zijn in
Malawi, of onbetaalbaar. Een aantal van u heeft dit ter
harte genomen en Open Arms fantastisch geholpen.
Afgelopen oktober is uiteindelijk de vracht in Open
Arms Malawi aangekomen en wat was iedereen blij!
We hebben ruim 35 kg kunnen verzenden. Een groot
gedeelte bestond uit katoenen luiers en verder veel
van de medicatie die we hadden gevraagd.
Een van de nieuwkomers: Dziwani
Dziwani (links op de foto) is vorige maand binnengekomen in
Open Arms. Zijn naam betekent “hij die weet”. Zijn moeder
overleed bij de geboorte en zijn oma zorgt al voor 5
achtergelaten kinderen en kan de zorg voor Dziwani er niet bij
hebben. De eerste maanden van zijn leven heeft dan ook zijn
zusje (12 jaar oud) voor hem gezorgd. Toen zij bij een lokale
kliniek aankwam voor hulp, is maatschappelijk werk
ingeschakeld en zo kwam Dziwani in Open Arms terecht. Hij
was ernstig ondervoed, maar begint aan te komen, mede door
een specifiek op pinda‟s gebaseerd supplement. Hopelijk
herstelt Dziwani snel en volledig.

Mazelen
Helaas is Open Arms weer geraakt door een mazelen
epidemie. Gelukkig niet zo heftig als vorig jaar, maar
er zijn toch weer 8 kinderen ernstig ziek geworden en
2 van hen (Fatima en Anna) zijn we helaas verloren.
Een foto van de prachtige Fatima kunnen jullie zien in
de kalender van 2012.
Kleine Pempero was ook een van de pechvogels die
de mazelen kreeg, maar zij heeft het gelukkig
overleeft. Ze ziet er weer goed uit en komt weer op
gewicht.
Het ministerie van Volksgezondheid is samen met
andere organisaties zoals bijvoorbeeld Artsen zonder
Grenzen druk bezig om ook kinderen onder de 2 jaar
te gaan vaccineren.
Een succesverhaal
Dit jaar zijn Joseph en Chisomo uit Open Arms,
begonnen op de basisschool. Maar naast beginnen op
een nieuwe school betekende dit ook dat er verhuisd
moest worden. Beide jongens wonen sinds kort in
Rosemary‟s house (1 van onze foster-huizen). Ze
waren beide snel gewend aan de nieuwe situatie en
lopen „s morgens samen met de andere kinderen zelf
naar school.
Chisomo kwam 3 jaar geleden zwaar ondervoed
binnen in Open Arms (bovenste foto). Hij woog toen
1,5 kg. Maar zie de foto waarop Joseph wordt
vastgehouden door “lady Agness”, dit is wat het werk
van en voor Open Arms zo waardevol maakt!
Charles en Eklesia gaan naar huis
Het afgelopen jaar zijn er weer 10 kinderen succesvol
teruggekeerd naar hun geboortedorp, waar ze nu
worden verzorgd door 1 van hun familieleden. Onze
Charles was er hier 1 van. Zoals je op de foto kunt
zien zwaaien kinderen hem uit en is zijn oma ook
ontzettend blij dat ze nu voor haar gezonde kleinkind
kan zorgen.
Afgelopen week hebben we ook Eklesia uitgezwaaid.
Eklesia is nu 3 jaar oud en een gezonde dame
geworden. Ook zij was ontzettend klein toen ze
binnen kwam. Het was een behoorlijke strijd om dit
kleine grietje te laten aankomen. Haar oma kwam
haar regelmatig opzoeken. Om Eklesia te laten
wennen aan haar oma, in een veilige omgeving, heeft
haar oma een paar dagen in Open Arms gelogeerd.
Oma was ook een grote hulp voor Open arms die
dagen, want uit dankbaarheid voor de verzorging van
haar kleinkind heeft ze het hele terrein van Open
arms constant “bladvrij” gehouden. Wij vertrouwen er op dat Eklesia nu in goede
handen is, maar zullen haar blijven bezoeken via het out-reach programma en dit
daadwerkelijk in de gaten houden.

Outreach; Mrs Rose Phirry behandelt James tegen parasieten.
In 2009 is James “afgestudeerd” aan
Open Arms en bij zijn Oma in Zomba
(de vroegere hoofdstad van Malawi)
gaan wonen.
Hij is nu 4 jaar oud en een van de
toenmalige vrijwilligers stuurt nog
steeds maandelijks geld naar zijn
familie om te zorgen dat hij naar school
kan. Afgelopen juni, tijdens een bezoek
van Rose Phirry aan James, bleek dat
James een parasitaire infectie onder de
leden had (Tungiasis). Dit is een
huidziekte, vaak aan de voeten,
veroorzaakt
door
de
vrouwelijke
zandvlo die zich ingraaft in de huid (in
het geval van James in zijn tenen en vingers). De infectie is een gevolg van slechte
hygiëne. Mrs Phirry heeft hem behandeld en hem daarna voorzien van een nieuw paar
schoenen om een eventuele nieuwe infectie te voorkomen. Tevens heeft Mrs Phirry een
bespreking in het dorp georganiseerd om dit probleem te adresseren zodat dit in de
toekomst kan worden voorkomen.
Afgelopen september is Mrs Phirry terug geweest naar Zomba en toen zagen de voeten
van James er al veel beter uit. Door de regelmatige bezoeken via het out-reach
programma kunnen we dit soort problemen aanpakken voordat het te laat is.
Een uitje naar Lake Malawi
Tijdens de schoolvakantie hebben we met de kinderen,
uit twee van de foster-huizen, Lake Malawi bezocht. De
kinderen konden een paar dagen logeren in een
nabijgelegen huis dat zowel vlakbij het meer als Open
Arms Mangochi ligt. Het was fantastisch om de
kinderen tijdens deze eerste kennismaking met zoveel
water en strand te zien genieten in het water (foto
rechts). Tijdens dit uitje hebben de kinderen ook Open
Arms Mangochi bezocht (foto rechts) en zijn ze mee
geweest naar een dorp waar kinderen die ooit in Open
Arms hebben gewoond naar zijn teruggekeerd. Het was
een zeer waardevolle en karakteropbouwende ervaring
voor hen.
Donaties en inspanningen van mooie mensen
Als je dan al deze verhalen leest begrijpt natuurlijk
iedereen dat we dit niet zonder al uw hulp konden
doen. In deze nieuwsbrief wil ik een aantal organisaties en personen in het bijzonder
bedanken. Allereerst de Zoeterwoudse missieveiling die al jaren een enorme steun is
voor Open arms en ook dit jaar Open Arms weer met een prachtig bedrag gesteund
heeft. Maar ook een bijzonder initiatief van Professor Burger van de Radboud
Universiteit Nijmegen die voor zijn inauguratie (een formele ceremonie ter gelegenheid
van zijn ambtstermijn als hoogleraar) aan al zijn gasten heeft gevraagd een donatie te
doen aan Open Arms Malawi. Heel belangrijk zijn ook al onze vaste donateurs. Zonder
jullie wordt het niets! Allemaal weer ontzettend bedankt!
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