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Open Arms Malawi bestaat nu alweer 10 jaar in de huidige vorm. 10 jaar geleden
begon alles met 20 kinderen, en nu in 2010 hebben 97 kinderen hun veilige haven
gevonden in zowel Open Arms Blantyre en Open Arms Mangochi.
Open Arms Mangochi is nu alweer 2 jaar “up and running”, maar heeft de afgelopen
maanden juni en juli te kampen gehad met de mazelen; in 4 weken tijd zijn er 9
kinderen overleden aan deze epidemie. Het vaccinatieprogramma van Malawi heeft
Open Arms Mangochi helaas te laat bereikt. Nu zijn gelukkig alle andere kinderen
alsnog
succesvol
gevaccineerd. In Open Arms Blantyre waren er 11 gevallen met
Het
derde
fase-3 huis
mazelen, maar door de goede contacten met Blantyre Hospital hebben alle kinderen
het overleefd!
Links:
Vrijwilligers en een
lokaal bouwbedrijf
leggen het toiletblok
aan van
Chimwemwe
kleuterschool /
feeding station.
Rechts:
Een deel van de
nieuwe leerlingen
van de school

Feestelijke opening van het nieuwe feeding station.
In Kafulimira, is deze zomer het 5e feeding-station geopend. Er zijn nu al meer dan
60 kinderen, jonger dan 5 jaar, die dagelijks naar deze kleuterschool komen en dan
ook een warme voedzame maaltijd krijgen. Edina Matewere, de lerares (zie foto),
krijgt ook nog extra scholing in Blantyre deze maand.
Leren lezen en schrijven.
Sinds kort krijgen alle “ladies” werkzaam in
Open Arms de kans om te leren lezen en
schrijven. Elk weekend krijgen ze 2 uur les van
een lokale docent (Dave Mteman’ombe) in het
Harrogate house, waar ook de Open Arms
kinderen altijd onderwijs krijgen . Bijna alle
vrouwen grijpen hun kans, en omdat ze zo
ontzettend gemotiveerd en enthousiast zijn
gaan ze met enorme sprongen vooruit.
Adopties.
Afgelopen jaar zijn er 6 kinderen succesvol vanuit Open Arms geadopteerd. Driejarige
Jennifer, van wie geen familieleden bekend waren, woont nu in een Malawiaans gezin
vlakbij Blantyre. Dit vrolijke grietje wordt zeker gemist in Open Arms, maar heeft het
erg goed naar haar zin bij haar nieuwe familie. Ook Mayamiko heeft sinds kort een
nieuwe familie. Twee lieve ouders en een broer. Hij woont sinds kort in Manchester.
De adoptie-wet van Malawi stamt uit 1949, en dient herzien te worden. Open Arms is
door de regering gevraagd hierover mee te denken, en hopelijk wordt het adopteren
van Malawiaanse kinderen dan iets gemakkelijker. Haast is geboden, want Open Arms
zit te vol en moet steeds vaker kinderen afwijzen.

Links:
Julita mag met haar
vader mee naar
huis.
Rechts:
Julita 3 maanden
later terug in het
Harrogate huis van
Open arms

Julita komt terug naar het Harrogate Huis
Afgelopen mei kon Julita, die haar moeder verloor toen ze 2 maanden oud was, met
haar vader mee naar huis. Het out-reach team onder leiding van Mrs Phirry heeft haar
herhaaldelijk bezocht, en geconstateerd dat ze werd mishandeld en verwaarloosd door
haar stiefmoeder. Na 3 maanden thuis te zijn geweest, is Julita door hulp van onder
andere “social welfare” teruggekeerd naar Open Arms. Op de foto rechtsboven zie je
Julita bij terugkomst in OA (haar gezicht gezwollen door ondervoeding, en de littekens
van de mishandeling). Gelukkig knapt ze nu weer op, en wordt ze weer steeds vrolijker.
Jaffu terug naar zijn geboortedorp:
Gelukkig gaat de terug keer van kinderen naar
hun familieleden in de meeste gevallen wel
voorspoedig. Jaffu is dan ook na ruim 2 jaar
verblijf in Open Arms succesvol teruggekeerd
naar zijn geboortedorp. Zijn oma, die al voor 8
andere weeskinderen zorgt, gaat vanaf nu ook
voor Jaffu zorgen en wordt daarbij ondersteund
door het out-reach team van Open Arms. Op de
foto zie je het huis waar hij gaat wonen samen
met de 8 andere weeskinderen en zijn oma.
Het nieuwe huis voor het tijdelijke verblijf van
alle vrijwilligers van Open arms.
Zoals je op de foto kan zien is ook het
vrijwilligershuis op het terrein van Open Arms
Mangochi af. De 4 oudste jongens van Open
Arms (Wilson, Aubrey, Norman en … hebben
het huis mogen openen. Zij wonen met z’n 4en in het eerst geopende fosterparent-huis in
Blantyre. Zij kennen elkaar al vanaf 1 jaar oud
en gaan alle 4 naar dezelfde school en
spreken zelfs al een beetje Engels.
Ter afsluiting wil ik u allen bedanken voor uw steun aan Open Arms, en hopelijk blijft u
dit ook in de toekomst doen! Ik ga zelf in maart weer terug naar Open Arms, en zal
jullie op de hoogte houden.
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