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2012 was een mooi en druk jaar in Open Arms. Er zijn in totaal (Open Arms Mangochi en
Open Arms Blantyre) 48 nieuwe kinderen opgenomen en 33 kinderen konden succesvol
worden teruggeplaatst bij familieleden. Vijf kinderen zijn geadopteerd.
Helaas gaat het in het land zelf niet zo goed. De Kwacha is verder gedevalueerd en de
prijzen blijven stijgen. Een groeiend aantal Malawianen heeft dan ook moeite om zichzelf en
hun gezin in de primaire levensbehoeften te voorzien. Ook is er nog steeds een groot
brandstoftekort in Malawi. Het bezoeken en ondersteunen van de kinderen, die
teruggeplaatst zijn bij familieleden (het out-reach project), wordt daardoor bemoeilijkt.

Een goed voorbeeld voor de noodzaak van Open Arms
In september arriveerde een klein meisje in Open Arms:
Esthere. Haar moeder was geestelijk gehandicapt en
opgenomen in een psychiatrische inrichting in Zomba. De
verzorging van haar 5 kinderen werd vervolgens
overgenomen door een tante. Helaas vertrok deze tante met
de noorderzon en liet de 5 kinderen alleen achter. Het
oudste meisje uit het gezin (13 jaar) nam de zorg
noodgedwongen over. Toen vervolgens de moeder van
deze kinderen overleed kwam een welzijnsambtenaar in
actie en heeft Esthere naar Open Arms gebracht. Ondanks
dat Esthere al 1 jaar oud was woog zij bij aankomst slechts
3.97 kg. Ze maakte de eerste tijd een verdrietige indruk,
maar begint nu veel vaker te glimlachen. Tevens is zij alleen
al in de eerste maand 1.2 kg aangekomen. Het is heerlijk om
te zien dat ze steeds meer begint te genieten van het leven!
Edina loopt zelfstandig.
Edina kent u waarschijnlijk al, aangezien wij
haar ontwikkeling al jaren op de voet volgen.
Als gevolg van zuurstoftekort bij de geboorte
heeft Edina weinig controle over haar
spieren. Ze loopt moeilijk en spreekt slecht.
De huismoeder merkte de laatste tijd op dat
Edina wel beter ging lopen met behulp van
de trapleuning in de tuin. Daarom heeft
Open Arms ook in het fosterhuis een reling
geplaatst waardoor Edina nu zelfstandig
naar de woon- en badkamer kan lopen (in
plaats van te wachten op de huismoeder of
te kruipen). Edina is inmiddels 8 jaar oud, zit
in groep 3 en geniet van haar nieuw verworven onafhankelijkheid. Daarnaast wordt er druk
gewerkt aan het verbeteren van haar spraak.
Kinderen als Edina hebben allemaal hun eigen specifieke behoeften, en we doen hard ons
best om in al deze verschillende behoeften te voorzien.

Pemphero gaat naar huis.
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat ik Pemphero
leerde kennen en vervolgens compleet verliefd op haar
werd. Inmiddels is zij ruim 2 jaar oud en onlangs
teruggekeerd naar haar familie. Haar oma zorgt voor
haar en dat gaat gelukkig goed.
Als een kind terug gaat naar haar familie is het
gebruikelijk dat alle ladies van Open Arms op die dag
een afscheidslied zingen. In dit geval besloot Pemphero
daarbij een dansje te doen  (foto links onder). Op de
foto rechtsonder ziet u dat de hoofdzuster van Open
Arms (Mrs Phiry) aan de oma van Pemphero uitlegt hoe je het water uit de lokale put kunt
behandelen zodat het veilig wordt om te drinken. Pemphero woont nu in Namalo, het dorp
waar Open Arms al eerder een kleuterschool en voedselstation heeft gebouwd.

Het staf-uitje
Vorige maand heeft Open Arms alle ladies uit het weeshuis bedankt voor al hun goede
zorgen door met hen naar Lake Malawi af te reizen. Voor de meeste vrouwen was dit een
unieke ervaring, aangezien zij Lake Malawi nog nooit hadden gezien of überhaupt in contact
waren geweest met zoveel water. Het was een fantastische dag met veel gelach en gezang.
De middag werd afgesloten met een grootse barbecue.

Annie Lennox financiert nieuw fosterhuis
Rond de kerstdagen zal het
vijfde fosterhuis van Open
Arms worden geopend. Dit
huis is gefinancierd door de
Annie Lennox foundation.
Annie Lennox, een bekende
Schotse zangeres, bezocht
vorig jaar Open Arms
Blantyre. Annie was zo onder
de indruk van Open Arms dat
ze besloot om Open Arms te
helpen met het financieren
van een nieuw fosterhuis;
recent
ANNIE’s
House
gedoopt.
Tijdens haar bezoek bezocht
zij ook het Harrogate huis
(het huis voor de kinderen
van Open Arms tussen 2 en
4 jaar die niet terug kunnen naar familieleden). Toen zij het Harrogate huis binnen liep kwam
er direct een klein jongetje (Joe) op haar af die haar hand pakte en deze tijdens het hele
bezoek niet meer heeft losgelaten. Het is dan ook niet verrassend dat hij een van de nieuwe
bewoners is geworden. Naast Joe zullen ook Julita, Isaac, Mwai, Boniface en Joe’s zusje
Ruth hun intrek nemen in ANNIE’s House. Helaas zijn zowel Joe als Ruth HIV + maar met
behulp van HIV- medicatie zie je dat niet aan hen af. De enige zichtbare overeenkomst
tussen hen is dat ze beiden ontzettend van dansen houden.

Het maïs startpakket
Momenteel is Open Arms druk met het samenstellen en distribueren van 250 startpakketten om maïs te verbouwen. Deze pakketten bevatten maïszaad en mest en worden
gegeven aan de families waar kinderen uit Open Arms naar zijn teruggekeerd. De pakketten
zijn van levensbelang en moeten de gezinnen helpen om zelf alle maïs te verbouwen die zij
voor een jaar nodig hebben.

Website
Open Arms heeft een prachtige vernieuwde website: www.openarmsmalawi.org. Zeker de
moeite waard om naast deze nieuwsbrief regelmatig te bekijken.
Erg leuk om te vermelden is dat de Nederlandse initiatieven nu ook allemaal zijn terug te
vinden op een aparte pagina op de website: Open Arms Holland.
Kalenders
De Open Arms-kalender is weer beschikbaar. Velen van u hebben hem al besteld, maar
mocht u dit nog niet hebben gedaan en toch ook dit jaar weer de prachtige foto’s uit Open
Arms op uw muur willen zien stralen, neem dan alsnog even contact op met onderstaand emailadres. Hij is prachtig!
Last but not least…..
U begrijpt dat dit alles niet mogelijk zou zijn geweest zonder uw hulp, en daarom wil ik u
namens Open Arms hartelijk bedanken voor uw giften in 2012.
Daarnaast wil ik de Zoeterwoudse missieveiling nog even in het bijzonder noemen
aangezien zij al ruim 8 jaar Open Arms steunt en ook dit jaar weer een prachtig bedrag
gedoneerd heeft.
Nu rest mij niets anders dan u allen namens Open Arms een prettig kerstfeest en het beste
te wensen voor het nieuwe jaar!

Wilt u nog meer zien en weten over de kinderen in Open Arms; surf dan ook eens naar de nieuwe website:
www.openarmsmalawi.org of bekijk de Facebook-pagina. http://www.facebook.com/#!/openarmsmalawi
Voor giften aan open Arms; neem contact op met carlijnhooijmans@hotmail.com of maak uw donatie direct
over naar rekeningnr. 4318297, t.n.v. Open Arms Malawi, Nijmegen o.v.v: gift ANBI Open Arms.

