NIEUWSBRIEF J’AFRICA SEPTEMBER 2014
‘Education makes development happen’

Ontwikkelingen Stichting J’Africa
Onze studenten in Malawi zijn op 1 september weer gestart met hun opleidingen. Een mooi moment
voor een update van onze activiteiten, de ontwikkelingen in Malawi, de voortgang van de studenten
en de veranderingen binnen onze stichting.
Om met het laatste te beginnnen: allereerst heeft Anne de Rooij besloten om haar vizier op andere
dingen te gaan richten en de stichting te verlaten. Een moment om bij stil te staan, want Anne en
haar man Jan zijn de ‘founding father and mother’ van J’Africa. Zij hebben zo’n 10 jaar geleden het
plan opgevat om de stichting te starten.
Haar enorme betrokkenheid bij het lot van de vele talentvolle jongeren in Malawi die vanwege
geldgebrek geen behoorlijke opleiding konden volgen heeft ertoe geleid dat inmiddels meer dan 130
afgestudeerden een mooie toekomst hebben gekregen. Uiteraard willen we Anne bedanken voor de
enorme inspanningen zij geleverd heeft. We zullen haar enthousiasme en betrokkenheid erg missen.
Haar vertrek heeft ertoe geleid dat we maar liefst twee nieuwe bestuursleden hebben
aangetrokken, die J’Africa per 1 augustus versterken; Taco van Lier en Auke de Ruiter.
Auke is in 2013 afgestudeerd als politicoloog en is vervolgens een half jaar
werkzaam geweest op de ambassade in Oeganda. Momenteel werkt hij bij
Alliander.
Binnen zijn werk in Oeganda is hij onder meer betrokken geweest bij
scholingsprogramma’s voor lokale boeren op het gebied van
landbouwtechnieken. Mede door deze ervaring heeft hij besloten zich in te
zetten voor J’Africa. Hij kan zich volledig vinden in de missie van J’Africa; het ontwikkelen van
Malawi door het stimuleren van en voorzien in onderwijs.
Taco is econoom en werkt als business analist bij Wereldhave. Hij wil zich
graag inzetten voor J’Africa omdat hij hiermee de ambities wil
verwezenlijken waar hij in zijn werkzame leven niet aan toe komt. Hij
gelooft in de strategie van het ondersteunen van studenten en draagt
Malawi bovendien een erg warm hart toe sinds hij in 2002-2003 als 18jarige aan de rand van Lilongwe in een SOS kinderdorp werkte en woonde.
Naast Auke en Taco bestaat het J’Africa bestuur uit de volgende personen; Carien de Vries,
Andrea Blokpoel, Christy Visser, Rianne Heijboer en Cora Baas.
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Bericht van onze (oud) studenten
Het zal te maken hebben met het feit dat ook Malawi steeds meer online is, maar het aantal leuke,
positieve mailtjes van onze studenten en afgestudeerden wordt steeds groter ! Hieronder een kleine
selectie.
Francis Biziweck, oud student op Chancellor College stuurde ons het volgende berichtje:
“Hello !
I have ascended to the post of Deputy Head teacher. This is my third
month on this position!! Am still learning how to manage people
especially now because I am responsible in all the operations of our
institution...
Good time.With high regards,
Francis Biziweck”
Ook oud student Chancellor College Kabula Jailos heeft ons weer een mail gestuurd:
“Dear all,
I hope all is fine in your country and the same with Malawi. We have just ended the casting of
the vote to elect new leaders who could foster development for the betterment of all citizens in
Malawi. However, we are yet to hear the official results of the polls from the electoral body.
I have been working under the ministry of education for the past four years but I still have the
feeling furthering my education. Currently, I have applied for several institution for Masters
course.
Looking forward to hear from you soon, I remain, Kabula Jailos”
Jessy Banda, student op NRC stuurde ons een kort berichtje:

“ I am Jessy Banda and I would like to thank you for selecting me to be one of
the students to be sponsored by J'Africa. I promise to use this opportunity
wisely and I will be telling you the progress of my school.....
Thank you so much”
Van Cathy Mpalo, studerend aan de DAPP ontvingen we de volgende email:
“I write this mail to thank your organization for supporting me to pursue my studies. With your
support I am very happy because even my studies are progressing and doing very well. In
addition to that, I want to inform you that my first term examination results are as follows;
Foundation Studies B, Expressive Arts B, Life Skills C, Social and Environmental Studies C,
Chichewa C, Science and Technology D, Mathematics D, English D, Agriculture D, and Religious
Studies D.
With these remarks, I wish your organization all the best to reach many young girls out who are
in the situation like I was.

Your Faithfully, Catherine Mapalo”

Succesvolle workshop ‘Topfoto’s met je smartphone’
Iedereen fotografeert weleens met zijn of haar telefoon, maar vrijwel niemand heeft zich er ook
echt in verdiept. Vandaar dat wij in mei Rene van der Koelen hebben gevraagd onze kennis hierover
eens flink op te krikken.
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Op deze workshop kwamen meer dan 20 enthousiaste
amateurfotografen af. We zijn de deur uitgegaan met een berg aan
kennis over fotografie, praktische fototips en handige app’s. Nog
nagenietend van de prachtige foto’s die Rene ons ter ondersteuning
van zijn betoog aan ons liet zien. We willen Rene via deze weg
nogmaals bedanken voor het feit dat hij dit belangeloos voor J’Africa
heeft willen doen.

Nieuwe activiteiten
In het najaar zal J’Africa een tweetal interessante en inspirerende workshops organiseren onder de
noemer J’Africa Academie. Beide masterclasses zijn al eerder onderdeel van de J’Africa Academie
geweest en wegens succes en op veler verzoek bieden wij deze workshops wederom aan.
Daarnaast organiseert J’Africa net als afgelopen jaar in oktober een ‘Say Cheese and Cheers’.
Masterclass Coaching op 22 september
Deze masterclass biedt de gelegenheid om aan de slag te gaan
met de vaardigheden die bij coaching horen en die veelal een
grote impact hebben op de werkvloer. Startpunt van de training
zijn specifieke vragen van de deelnemers. We zijn erg blij dat we Tineke Pacqué en Maud
Minnebach wederom bereid hebben gevonden deze workshop te willen verzorgen.
Zie ook www.througether.nl.
Masterclass Mediation op maandag 3 november
Een juiste onderhandelingsstrategie kan het verschil maken bij het bereiken van resultaten die tot
een win-win voor beide partijen leiden. Carla Weber, interimmanager en
specialist lokale overheid laat ons kennismaken met deze methodiek en reikt
een eerste leidraad aan. Zij laat daarmee zien dat mediation geen synoniem
is voor ‘een zachte benadering’ en een pragmatische werkwijze kan zijn om
tot overeenstemming te komen. Zie ook www.carlaweber.nl.
NB: u kunt zich voor beide workshops aanmelden via ons emailadres: jafricamalawi@gmail.com!
Op zondag 26 oktober staat ‘Say Cheese and Cheers’ gepland, een wijnproeverij gecombineerd met
de mogelijkheid om een goede Facebook of Linkedin foto te laten maken. Houd de agenda vast vrij
voor deze leuke middag ! Binnenkort meer hierover.
Over Malawi
Malawi is nog steeds één van de armste landen ter wereld. Het land kent van nature geen
belangrijke grondstoffen, heeft geen zeehaven en teert teveel op het historisch verbouwen van
tabak en thee. Daarnaast is het opleidingsniveau laag en is de meest productieve middenlaag
getroffen door een wijdverspreide aidsepidemie.
Gelukkig zijn er wel wat bescheiden lichtpuntjes. Zo begint de verspreiding van aidsremmende
middelen goed op gang te komen en wordt meer en meer gestuurd op het starten van duurzame
hulp; niet alleen voedsel dus (hoe belangrijk dat ook is) maar ook grootschalige
educatieprogramma’s over voedselvoorziening en ziektepreventie.
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In mei is het presidentiele stokje overgedragen aan Peter Mutharika van de Democratic
Progressive Party. Hij is de opvolger van Joyce Banda, die na een zeer forse nederlaag het veld
moest ruimen. Deze nederlaag is voor een groot deel te wijten aan het feit dat het grootste
corruptieschandaal in de historie
van Malawi tijdens haar bewind aan
het licht is gekomen. Cashgate
houdt het land inmiddels al een jaar
in haar greep en dit heeft onder
andere geleid tot het bevriezen van
ontwikkelingsgelden (meer dan
40% van de begroting van Malawi
komt uit deze fondsen) van onder
andere Engeland, Noorwegen en
het IMF.
De nieuwe president belooft de
Malawianen ‘vrede en veiligheid’ en roept de bevolking op zich bij hem aan te sluiten omdat het
land met ‘serieuze problemen’ worstelt die niet alleen door hem kunnen worden opgelost.
Voor ons als bestuur is duidelijk dat de werkwijze van J’Africa hout snijdt; kleinschalige en
gerichte hulp bieden die het land vanaf de basis meer kennis en ontwikkeling brengt. Het
corruptieschandaal heeft maar weer eens duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om goed te
borgen waar het geld naartoe gaat.
Stichting J’Africa: een gedegen selectie- en volgprocedure
We zijn verheugd dat afgelopen periode in totaal 11 studenten kunnen laten starten. Op NRC zijn
dat Petro Nelio, Chisomo Ng'mbe, Jessy Banda, Clementine Kachikoti, Georgina Focus,
Haward Kumwenda en Grace Narrat. Op Chancellor College zijn dat Emmanuel Mastala,
Patrick Mwale, Mervin Khamula en Joe Kanjere. Maar hoe en waarom heeft Stichting
J’Africa juist deze studenten gekozen ?
Het Chancellor College
complex

We krijgen weleens de vraag of het niet lastig is om vanuit Nederland zeker te zijn dat de juiste
studenten geselecteerd worden en of het geld wel op de goede plek terecht komt. Dit zijn terechte
vragen; er zijn teveel voorbeelden bekend over ontwikkelingsgelden die niet goed besteed worden.
Wij durven te zeggen dat Stichting J’Africa het selectieproces van studenten zeer zorgvuldig
aanpakt, en ook de studenten goed blijft monitoren nadat ze hun opleiding zijn gestart.
Selectieprocedure (Application form)
Op dit moment sponsoren wij studenten op de vier volgende opleidingen: Salima Technical Collage,
DAPP, NRC en Chancellor College. Op elk instituut werken wij samen met een dekaan die op ons
verzoek een voorselectie van studenten aan ons presenteert. Deze studenten moeten aan een
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aantal criteria voldoen: hebben zij potentie, zijn ze gemotiveerd, hebben zij
goede resultaten behaald op school en kunnen zij niet op een andere manier
aan de benodigde financiële middelen komen om een vervolgstudie te doen.
De kandidaten vullen een zeer uitgebreid aanvraagformulier in, inclusief een
essay waarin zij motiveren waarom zij in aanmerking denken te komen voor
sponsoring. Op basis hiervan maken wij als bestuur een eerste selectie, die
vervolgens nogeens kritisch wordt bekeken door Daulos, al vanaf de start van
J’Africa onze vaste contactpersoon in Malawi. Hij overlegt onder andere met de
dekanen van de verschillende opleidingen en bezoekt in sommige gevallen de
opleidingen.
Studiecontract (Granting letter)
Als de selectie definitief is worden de studenten verplicht een contract te ondertekenen waarin
enerzijds een aantal zakelijke elementen worden vastgelegd (zoals kosten en duur van de studie).
Daarnaast hebben de studenten ook de plicht om ons regelmatig te berichten over de voortgang
van hun studie en ons op de hoogte te houden van hun ontwikkelingen (cijfers). En uiteraard
houden wij regelmatig vinger aan de pols bij de betreffende dekanen.
Verder is het goed te vermelden dat we voor onze studenten alleen studiekosten financieren en
geen additionele kosten zoals huisvesting of levensonderhoud. De gelden worden buiten de
studenten om overgemaakt naar de opleidingsinstituten.
Al met al werkt deze uitgebreide procedure, die we een paar jaar geleden nog verder
geprofessionaliseerd hebben, bijzonder effectief en het resultaat is ernaar. In de afgelopen 10 jaar
is slechts een handjevol studenten voortijdig afgehaakt en vinden verreweg de meesten een
passende baan die henzelf, hun familie en uiteindelijk ook hun land verder helpt.

Tenslotte
Donaties aan onze stichting zijn aftrekbaar, en J’Africa is een door de belastingdienst goedgekeurd
goed doel (ANBI). 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 het afsluiten van een notariële acte. Deze 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
www.jafrica.nl
Kamer van Koophandel registratie nummer 34187250
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