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Er is weer een hoop gebeurd in Malawi en Open Arms sinds de laatste nieuwsbrief. De Kwacha is
gedevalueerd met 49%. Deze veranderende economische situatie heeft natuurlijk ook gevolgen voor Open
Arms. De salarissen van al het personeel moesten bijvoorbeeld ook vergelijkbaar stijgen.
We hebben momenteel 69 kinderen wonen in Open Arms, 8 kinderen in het Harrogate huis en 28 kinderen
permanent in de foster huizen. Tevens voorzien we dagelijks ruim 360 kinderen van een voedzame maaltijd
en onderwijs middels de voedselstations. Ook is het aantal kinderen dat maandelijks een financiële bijdrage
ontvangt (vaak via hun grootmoeder) voor het levensonderhoud het afgelopen jaar sterk gegroeid. 50
kinderen, die ooit in Open Arms hebben gewoond en zijn teruggekeerd naar hun geboorte dorp, worden
door ons van een maandelijkse financiële ondersteuning voorzien.
Opening zesde feeding station
Onlangs is het
zesde
voedselstation
/kleuterschool geopend. Dit zesde station
(Madalitso
school
genoemd)
is
een
gezamenlijke inspanning geweest van De Puy
Synthes, Johnson en Johnson, Carlukes
Churches, Verde valley school uit Arizona en
het Harrogate Ashville College. Johnson en
Johnson stuurde 40 aannemers en begon met
de bouw. Carlukes Churches ging hiermee
verder en vervolgens zorgde Verde Valley
school voor onder andere het meubilair.
Studenten van Harrogate Ashville College
voltooide het project (zie bovenstaande foto). Madalitso school had echter nooit van start kunnen gaan
zonder een zeer bijzondere grootmoeder van één van de kinderen uit Open Arms (Grootmoeder Nasenga)
die als dank voor de zorg aan haar kleinkind een stuk van haar grond doneerde aan Open Arms. Begin juli
werd Madalitso school feestelijk geopend, en ook grootmoeder Nasenga is flink in het zonnetje gezet!
De docenten komen uit het dorp waar de school staat en hebben een opleiding kunnen volgen door jullie
financiële ondersteuning! Er komen nu dagelijks 60 peuters naar de Madalitso school.
Grootmoeder Nasenga

De officiele opening

Nieuwe dagelijks manager in Open Arms Mangochi
Het afgelopen jaar heeft Rashid Kapalasa Gama het management van
Open Arms Mangochi overgenomen. Rashid had al de nodige ervaring in
het runnen van een kinderopvang. Tot voor kort werkte hij in het Amitofo
Care Centre waar hij zorgde voor kinderen van drie jaar en ouder. “Open
Arms is toch weer een hele nieuwe uitdaging aangezien de kinderen in
Open Arms hun gevoel nog niet verbaal kunnen uitten”. Rashid geeft nu
samen met huismoeder Chiku leiding aan 21 ladies en 12 man
ondersteunend personeel. In zijn eerste jaar zijn er 23 kinderen
opgenomen in Open Arms en zijn er 15 succesvol teruggekeerd naar hun
families. Hij doet het tot zo ver fantastisch en is zeer gemotiveerd. Open
Arms heeft alle vertrouwen in hem.
Trouwfeest in Open Arms
Eind juni ben ik getrouwd met Bram Grundmeijer. Wij hebben een
prachtige dag gehad en hadden al onze gasten gevraagd om in plaats van
ons een kado te geven Open Arms te steunen zodat wij begin juli een groot
feest konden geven in Malawi om al het personeel van Open Arms te
bedanken voor hun inzet. Zo gezegd zo gedaan. Op 6 juli hebben wij een
heuse bbq georganiseerd voor ruim 60 personeelsleden. De ladies konden
niet wachten, en hadden de bbq al om 8:00 uur ’s-morgens aan staan,
terwijl het feest pas rond de lunch zou beginnen. Om 11:00 uur konden ze
zich echt niet meer inhouden en begon de nacht-shift alvast met zingen en
dansen! De boodschappenlijst die de ladies al 2 maanden van te voren
hadden samengesteld ziet u hiernaast (15 kippen, 20 kg vlees en zelfs champagne en taart )!
Het was geweldig, en de sfeer was ontzettend goed. Vanwege de enorme belangstelling voor foto’s van dit
feest een uitgebreide reportage in deze nieuwsbrief.

45 kg katoenen luiers
Katoenen luiers die verkrijgbaar zijn in Malawi worden geïmporteerd uit China en zijn naast dat ze van
slechte kwaliteit zijn ook nog eens ontzettend duur. Daarom zijn de afgelopen maanden weer enkele
Nederlanders druk geweest met het verzamelen van katoenen luiers voor Open Arms. Uiteindelijk hebben
we in 2013 weer ruim 45 kg katoenen luiers verzameld. Met hulp van Nederlandse vrijwilligers en mijn
eigen bezoek aan Open Arms hebben we weer kosteloos al deze luiers naar Malawi gebracht.
Mieke Langen, Annelieke Schepens, Fam. Kuipers en Milou van Goudoever bedankt!
Makokesi project
In 2003 werd door een lokale Malawiaan (dhr. Makokesi), de Makokesi school opgericht. Hij deed dit naar
aanleiding van vier ‘dodelijke’ verkeersongelukken van schoolgaande kinderen binnen twee jaar. Daarnaast
was er tijdens de regentijd, in 2002 een schoolgaand kind omgekomen tijdens een plotselinge overstroming
van de rivier. Het resultaat was dat steeds meer ouders in “Chiwe village” en de omliggende dorpen hun
kinderen thuis hielden, omdat ze bang waren dat mogelijk hun kind zou omkomen tijdens de reis van- en
naar school. Het aantal schoolgaande kinderen nam dan ook in een rap tempo af. Dhr. Makokesi heeft hier
een einde aan willen maken en heeft een kleine kerk
De school zoals gebouwd door dhr Makokesi
gehuurd naast het huis van Chief Chiswe om de kinderen
in op te vangen en te voorzien van onderwijs. In eerste
instantie konden er 40 kinderen naar deze kleuter- en
basisschool. In 2007 hebben Makokesi en de chief een
begin gemaakt met de bouw van drie ‘modderstenen
lokalen’ met grasdaken. Helaas kon het gebouw niet
volledig worden afgebouwd, omdat zij de kinderen geen
‘kostendekkend’ tarief aan schoolgeld konden vragen. Dit
was het moment dat Open Arms (OA) betrokken raakte.
OA was erg gecharmeerd van het initiatief van dhr.
Makokesi om een gemeentelijke school te bouwen. OA
zocht donoren om een schoolgebouw (3 lokalen groot)
met
gebakken
stenen verder (af)
te bouwen. De
school
heeft
inmiddels
een
capaciteit van ruim
200 kinderen en 5
gekwalificeerde
docenten, enkele
literatuur kisten en
een
echt
Het nieuwe curriculum curriculum.
De nieuwe lokalen
Het
ontbreekt echter
aan, schoolbanken, voldoende lesmateriaal en schoolborden. Tevens hebben veel kinderen nog steeds
buiten les omdat er nog steeds te weinig lokalen zijn. Daarom heeft OA als doel gesteld om nog twee extra
lokalen en een klein kantoor te bouwen zodat ‘alle kinderen’ in een lokaal les kunnen krijgen. Daarnaast
dienen sommige lokalen nog te worden voorzien van een cementvloer (nu aarde) en schoolmeubilair
(tafeltjes en stoelen).
We zoeken nog een of meer donateurs die, of een bedrijf dat dit project wil sponsoren. Om dit project af te
ronden hebben we totaal 7000 Euro nodig. Wie kan ons hier mee helpen?

Inzameling met Koninginnedag en straatfeest in Nijmegen
Bram Grundmeijer en Martijn
en Karen van der Eijk hebben
met Koninginnedag een volle
dag op de rommelmarkt
gestaan en ruim 700 Euro
opgehaald voor Open Arms.
Tevens hebben de bewoners
van de Wezenlaan in Nijmegen
tijdens hun straatfeest eind
september van dit jaar een
veiling georganiseerd waarvan
de opbrengst ook naar Open
Arms is gegaan! Ontzettend bedankt voor jullie steun!
Wilt u ook iets voor Open Arms doen? En heeft u voor de organisatie hiervan steun van Open Arms nodig?
Neem dan contact op met ondergetekende.

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.

