Nieuwsbrief juli 2016
Het afgelopen half jaar heeft het bestuur veel nieuwe J'Africa studenten kunnen selecteren. In totaal hebben
we maar liefst 19 studenten op verschillende opleidingen in Malawi kunnen plaatsen. Heel goed nieuws
dus. Verder hebben wij een nieuw bestuurslid erbij, Rosa di Lisa. Wij stellen haar later aan u voor. In Malawi
zelf gaat het minder goed. Terwijl wij hier in Nederland te maken hebben met wateroverlast, heeft Malawi te
kampen met extreme droogte.

Over al deze en andere onderwerpen leest u meer in deze nieuwsbrief. Wij wensen u een fijne zomer !

HOE GAAT HET MET ONZE STUDENTEN ?
We willen graag weten hoe het met ze gaat en houden vinger aan de pols
NRC
In het voorjaar hebben 9 J'Africa studenten van het National Resources College hun diploma behaald in
verschillende studierichtingen:

*Irrigation Technology: Chisomo Ngombe, Herbert Phiri, Petro Neliyo, Owen Wellington
*Environmental Management: Jessy Banda
*Food, Nutrition and Livelihood Security: Florence Chibenthu
*Agriculture: Brian Ndongara, Noel Mwachisiza
*Land Administration: Clementina Kachikoti
Alle 9 studenten zijn geslaagd met een 'pass' grade (goed) of
'credit' grade (heel goed). Uiteraard feliciteren we Chisomo,
Herbert, Petro, Owen, Jessy, Florence, Brian, Nowel en
Clementina van harte! We wensen alle afgestudeerden heel
veel succes in het vinden van een leuke baan.

NIEUWE STUDENTEN
In 2016 kunnen we veel nieuwe studenten aannamen, dankzij alle donaties en giften. In totaal studeren op
dit moment 42 studenten met een J'Africa sponsorship
4 NIEUWE SALIMA TECH STUDENTEN
Salima leidt op tot praktische beroepen zoals automonteur en
metselaar. We hebben de volgende studenten geselecteerd:
Francis Maganiza, Chimwemwe Saldi, Chikumbutso Mbewe en
Chiotcha Mpatso.

OOK 5 NIEUWE NRC STUDENTEN
Op NRC kunnen onze studenten onder andere de volgende opleidingen volgen: landadministratie,
voedseltechnologie, dierenwelzijn en productie- en irrigatietechnologie. Wij wensen Anita Phiri, Thokozani
(Rose) Batale, Vincent Mchosa, Benjamin Banda en Richard Moses heel veel succes !

ONTWIKKELINGEN MALAWI
HONGERSNOOD
Na de misoogst van vorig jaar dreigt een nieuwe ramp. Als gevolg van het klimaatfenomeen El Niño, begon het
regenseizoen in Malawi pas in januari, een maand later dan gebruikelijk. Dat betekent dat de maïs ook pas een
maand later dan normaal geoogst kon worden: eind april. Dat terwijl de voedselhulp eind maart afliep. Lees
het gehele artikel in De Correspondent door te klikken.

NIVEAU UNIVERSITEITEN LAAG
UK's Loughborough University heeft onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van publieke universiteiten in
Centraal/Zuid Afrika. Deze kan omhoog; de voornaamste
kritiek is dat de leerstof te theoretisch is (te weinig
toepasbaar. Klik hier voor het hele artikel.

MALAWI EN DE OLYMPISCHE SPELEN
Je kunt er niet omheen: het sport'geweld' van deze zomer. Aanleiding om ons te verdiepen in de Olympische
deelname van Malawi. De laatste twee spelen heeft Malawi respectievelijk 4 (Beijing) en 3 (Londen) atleten
afgevaardigd. Grootste kanshebber in London was 50 meter zwemmer Charlton Nyirenda en in Beijng
marathonloper Mike Tebulo. Alle atleten waren via een zogenaamd landenquotum afgevaardigd: geen van
allen had de Olympische limiet gehaald. Dat zal ook voor de aankomende Spelen in Rio niet het geval zijn. Het
is begrijpelijk dat in het armste land ter wereld weinig geld en faciliteiten beschikbaar zijn voor
professionele sportbeoefening.
OLIFANTEN VERHUIZING
Maar liefst 500 olifanten worden in Malawi van Wildpark
Liwonde naar Nkhotakota verhuisd. Het eerste park is
overvol, terwijl door stroperij en verlies van leefgebieden
de populatie elders is afgenomen. De mega-operatie
wordt betaald met Nederlands geld van de Nationale
Postcodeloterij

OVERIG J'AFRICA NIEUWS
NIEUW BESTUURSLID
Rosa Di Lisa is communicatiespecialist en Afrika-fan en in
juni in het bestuur van J'Africa met Events als
aandachtsgebied.
Door het organiseren van (nieuwe) evenementen en het
initiëren van sponsoringactiviteiten is haar doel een
structurele bijdrage te leveren aan de missie van J'africa.
Een 'win/win' situatie is hierbij het startpunt.
In de 2e helft van 2016 zal Stichting J'Africa twee nieuwe J'Africa Academies organiseren. Een J'Africa
Academy bijeenkomst is inhoudelijk meestal werkgerelateerd en wordt geleid door een ervaren
professional in het specifieke vakgebied.
In oktober/november kunt u wederom een wijnproeverij van ons verwachten. Meer informatie over alle
evenementen volgt zo spoedig mogelijk !

GOED OM TE WETEN!
J’Africa is een door de belastingdienst goedgekeurd goed doel (ANBI) en bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder nummer 34187250. Uw gift is welkom op IBAN rekening NL16 RABO 0344 552 691, t.n.v.
Stichting J’Africa.

Als u J’Africa al incidenteel sponsort of van plan bent dit de komende jaren te
gaan doen dan kunt u eenvoudig profiteren van belastingvoordeel door gebruik
te maken van een zogenaamde Periodieke Donatie met Onderhandse Overeenkomst. Deze manier van doneren is zonder tussenkomst van een notaris en
geeft het recht de donatie volledig af te trekken van het belastbaar inkomen.
Bent u hierin geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar
jafricamalawi@gmail.com.

Stichting J’Africa, Maasstraat 99-1hoog, 1078 HG Amsterdam
jafricamalawi@gmail.com,
web: www.jafrica.nl
Stichting J’Africa is ook te vinden op Facebook
Het bestuur van J’Africa
(van linksboven naar rechtsonder)
Cora Baas, Carien de Vries, Taco van Lier, Andrea Blokpoel,
Christy Visser, Auke de Ruiter en Rianne Heijboer.
Nog niet op de foto staat ons nieuwe bestuurslid Rosa di
Lisa. Tijd voor een nieuwe groepsfoto!
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