OPEN ARMS MALAWI
Nieuwsbrief Juni 2014
2013 was een druk jaar. Alleen al in Blantyre waren er 29 nieuwe opnames. Dit zijn er 10 meer dan het jaar
daarvoor. 19 Kinderen konden herenigd worden met hun familie;er waren in 2013 in Blantyre geen sterf gevallen.
In Mangochi zijn 17 kinderen opgenomen en 12 kinderen konden terug naar familie
Maar ook het nieuwe jaar belooft druk te worden in Open Arms. Alleen al in de afgelopen maand zijn er 7 nieuwe
kinderen opgenomen in Open Arms. Twee van deze kinderen werden door een politieagent uit Blantyre binnen
gebracht, maar ook de kinderbescherming klopt regelmatig bij Open Arms aan. Een van de kinderen die via de
kinderbescherming binnenkwam heeft een moeder met een geestelijke beperking, die niet goed voor haar kan
zorgen. Het meisje is bovendien behoorlijk ziek en wil maar niet echt aankomen. We gaan er van uit dat dat de
komende maanden wel gaat lukken!
Omdat Open Arms(OA) Blantyre geen plek meer heeft zijn 3 van de kleintjes overgebracht naar Open Arms
Mangochi.
In totaal wonen er nu 110 kinderen in Open Arms, en hebben we 40 kinderen in de foster huizen.

Cash Transfers
Vele donateurs van Open Arms beleven een groot genoegen aan het
behouden van een link met een individueel kind dat de zorg van OA
heeft verlaten. Dit programma noemen we ook wel: Cash Transfer.
Dit programma draagt bij aan de continuering van de zorg voor de
oud-OA- bewoners. Een familielid van onze ex-OA-bewoner ontvangt
een maandelijkse toelage op een voorgeschreven dag indien de voogd
en het kind zich presenteren in OA Blantyre of Mangochi. Zo kan de
matron (de hoofdzuster) het kind blijven observeren en waar nodig
aanbevelingen doen. Op de foto hierboven zie je Tina met haar
moeder. Haar moeder is mentaal gezien erg onstabiel en daarom
verloren we tijdens onze Outreach-nazorgperiode voor enkele
maanden het contact met hen beiden. Gelukkig maken ze sinds kort deel uit van de Cash Transfer-regeling en
kunnen we nu een vinger aan de pols houden. In totaal profiteren nu 35 kinderen van dit programma.
Heeft u interesse om op deze wijze 1 van de kinderen uit O A te sponseren? Neem dan contact op met
ondergetekende
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Starter Packs
Ook dit jaar heeft OA (met steun van Universiteit van
Strathcylde’s en het Malawi Millennium Project ) meer dan 250
Starter Packs verspreid bij onze feeding stations en de voogden
van onze teruggekeerde kinderen.
Zodra een van onze kinderen terug kan keren naar zijn familie
ontvangt de desbetreffende voogd een Starter Pack, om zo de
terugkeer te bevorderen en het betreffende gezin te
ondersteunen bij het voeden van alle monden. Als de
omstandigheden gunstig zijn, kan 1 Starter Pack 200 kg maïs
opbrengen! Dit is echter een zeldzame gebeurtenis:gemiddeld
levert een Starter Pack 100kg op. De startpakketten kosten
ongeveer 18 Euro per stuk en helpen gezinnen daadwerkelijk
om het beter te krijgen .

Edina’s “new trailer”
Edina Macheso is nu bijna tien jaar bij ons in Open Arms. Ze
lijdt aan zeer ernstige hersenverlamming (Cerebral Palsy) en
heeft geen naaste verwanten. Ze is momenteel woonachtig
in een van onze foster huizen (Rosemary ’s House) waar zij
vaak het middelpunt van de belangstelling is. Haar zeven
broers en zussen daar houden veel van haar, en betrekken
haar in het merendeel van hun activiteiten. De meesten van
u hebben al vaker over haar gehoord (o.a. over haar nieuwe
rolstoel en haar schoolprestaties heeft u namelijk al vaker in
voorgaande nieuwsbrieven kunnen lezen). Tot voor kort ging
zij naar een gewone school samen met haar broers en zussen
ook al was het beter voor haar geweest om naar een speciale
school te gaan. Een speciale school was namelijk tot voor
kort niet in Blantyre beschikbaar. Echter, recent is er een
nieuwe school geopend met leerkrachten die veel ervaring
hebben met kinderen met ernstige leerstoornissen. Enkele
donateurs van OA, die al jaren een speciale band met Edina
hadden, hebben het mogelijk gemaakt dat zij nu naar die
school kan.
We hadden vervolgens wel een probleem: hoe moet Edina
dagelijks de afstand naar school (ruim 5 km) afleggen? Hulp
kwam in de vorm van een prachtige sociale onderneming
genaamd “Sakaramenta” dat allerlei machines op basis van
de fiets creëert. Samenwerking tussen hen en ons heeft
geleid tot deze prachtige buggy (foto). Edina’s privé
chauffeur is een van OA’s meest vertrouwde medewerkers ,
de heer Maxwell Fondale .
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Lokale bedrijven raken betrokken bij Open Arms
Steeds meer lokale bedrijven hebben OA in het vizier wanneer zij
iets willen betekenen voor landgenoten die het minder getroffen
hebben dan zij. Het Outreach-programma heeft bijvoorbeeld
dekens en muskietennetten ontvangen
voor kinderen die
terugkeren naar hun families van het
personeel van de
“maatschappelijk verantwoord ondernemen-commissie: Old
Mutual”. Ook heeft OA 2 tonnen vol met mais ontvangen, na een
aanbeveling door de sociale dienst, van de Illovo Sugar Company,
onderdeel van de British Sugar groep; een deel van hun
hongersnoodhulp programma. Hopelijk zetten dit soort initiatieven
andere bedrijven ook aan het denken.

Lincy met pensioen
Vijfenzestig jaar oud is Lincy Saka. Na elf jaar dienst in Open Arms
Blantyre is zij onlangs met pensioen gegaan. Zij behoorde tot 1 van
de 3 ploegen, die 365 dagen per jaar, 24 uur per dag voor de
kinderen in OA Blantyre zorgden. Zoals u op de foto kunt zien,
hebben haar collega’s een klein afscheid georganiseerd. OA gaat
haar en haar enorme inzet en enthousiasme missen.

Solar cooking
Een van de eerste vrijwilligers in 2014 was Eller Everett. Zij komt uit
een familie die veel weet van permacultuur en zonne-energie. Eller
toonde haar vaardigheden en kennis in Mangochi aan ons en al het
personeel daar. Zoals je kunt zien op de foto heeft zij van karton en
aluminiumfolie een soort fornuis gemaakt dat werkt op zonneenergie. Tot grote verbazing van alle ladies heeft ze een grote pot
rijst en zelfs een bananentaart gemaakt!

Joyce Mtendere
Joyce Mtendere werd geboren op 21 oktober 2013, en arriveerde 2
december (twee maanden later) in OA Blantyre. Social welfare
meldde toen der tijd: "De baby's moeder is geestelijk ziek. Ze is onder
de voogdij van de grootmoeder. De familie wil graag, maar lukt het
niet om de benodigde zorg te bieden. Wij verzoeken u daarom zorg
en bescherming te bieden aan dit kind. Uw gebruikelijke
medewerking
wordt
zeer
gewaardeerd.
"
Toen Joyce bij OA binnenkwam woog ze 2,76 kg. Vervolgens werd zij
ook nog ziek en ging verder achteruit in gewicht. De afgelopen weken
gaat het nu eindelijk beter. We hebben er alle vertrouwen in. Ze lijkt
sterk en ontwikkeld zich tot op heden goed!
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Glory en Justin zijn naar huis!
Afgelopen februari is Glory teruggekeerd naar haar geboortedorp om
bij haar tante te kunnen gaan wonen.
Glory arriveerde in januari 2013 in OA. Zij was toen 8 maanden oud en
woog slechts 8 pond. Haar moeder was ernstig ziek en niet in staat om
de zorg te bieden die nodig was voor Glory (die met HIV ter wereld
kwam) . We zijn erg blij te kunnen melden dat ze nu 9,1 kg weegt en
haar tante besloten heeft om haar te adopteren.
Glory en haar tante hebben voor het vertrek een week genomen om te
wennen aan elkaar en de komende veranderingen; ze verbleven zo
lang in onze “transitie hut”. Op de foto ziet u dat Mrs Phiry haar een
laatste dosis extra vitamines geeft voor vertrek. Mrs Phiry onze
hoofdzuster zal haar op regelmatige basis blijven bezoeken in haar
nieuwe omgeving.
Justin werd eind Februari herenigd met zijn vader na twee jaar verblijf
bij Open Arms. Wat heel bijzonder was, was dat Justins vader een zeer
emotionele speech heeft gegeven tijdens de gebruikelijke
afscheidsceremonie.
Hij zei dat nadat zijn vrouw overleed hij niet dacht dat Justin het zou
overleven. Justin was erg klein toen hij hem met slechts 10 weken op
de teller, heeft moeten afstaan aan Open Arms. Hij sprak zijn dank uit
aan de zorgverleners en Matrons, en aan iedereen die de activiteiten van Open Arms mogelijk heeft gemaakt.
Justin is een zeer energiek en speels mannetje, en houdt ervan om kusjes te geven aan de kleine baby's.
Wij wensen Justin en Glory het allerbeste voor deze nieuwe fase in hun nog jonge leven!

Nieuwe wet: ANBI
Open Arms is sinds 2008 een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als
ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status verschaft Open Arms en haar donateurs
belastingvoordelen
Een ANBI betaalt bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang. Ook als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang,
dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Tevens mogen donateurs van een ANBI hun giften
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (indien deze giften periodiek zijn en vastgelegd worden in
een overeenkomst).
Sinds 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de regels ten aanzien van ANBI’s aangescherpt.
Om te voldoen aan de aangescherpte regelgeving dient Open Arms onder andere haar financiële gegevens te
publiceren. Mijn inziens houdt de Nederlandse belastingdienster echter onvoldoende rekening mee, dat
regeringen in het buitenland misbruik kunnen maken van deze informatie.
Indien onze website in het Nederlands was geweest, was het risico op misbruik minimaal. Echter, Open Arms
Nederland is slechts een klein onderdeel van Open Arms Malawi dat haar originele website in het Engels heeft.
Hierdoor zou dus de Malawiaanse overheid eenvoudig toegang hebben tot de financiële gegevens van Open Arms
waardoor Open Arms mogelijk geconfronteerd wordt met “onverklaarbaar” hoge belastingen.
Open Arms Nederland doet er op dit moment alles aan om de ANBI status te behouden, en een groot deel van de
website van Open Arms is dan ook recent vernieuwd.
We houden u op de hoogte.
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Nederlands giften
Ook in 2013 heeft Nederland weer veel geld bijeengebracht voor Open Arms. Uiteindelijk hebben we begin dit
jaar 14.525,- Euro kunnen overmaken naar Malawi! Een record bedrag! Ook al zijn we natuurlijk al een eind op
weg dit jaar, hopelijk kunnen we met elkaar dit bedrag in 2014 evenaren.
De grootste donaties kwamen in 2013 van de Missieveiling Zoeterwoude en de Stichting Happy Child!

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 IBAN NL36INGB0004318297, t.n.v. Open Arms Malawi, Nijmegen o.v.v: gift ANBI Open Arms (RSIN nr. Open
Arms 823831759). Uw gift komt voor 100% ten gunste van het weeshuis!!
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