
 

Afscheidsbericht van voorzitter Carien  

  

  

  

  

 

175 afgestudeerden! 
 

 

Allereerst: bedankt! 
 
Want zonder u was het nooit gelukt: al 175 studenten in Malawi zijn dankzij de steun van J'Africa 
afgestudeerd. Graag vieren wij dit met 175 likes voor onze Facebook-pagina... Helpt u mee? 
 
Verder in deze nieuwsbrief: afscheid van onze voorzitter Carien, een wijnproeverij in Haarlem en 
even voorstellen aan een nieuw bestuurslid.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://jafrica.us10.list-manage2.com/track/click?u=bcad17efa25b4c72be1028908&id=4f7fbcbf85&e=fef784ecb4


 

STUDENTEN ST.JOHN OF GOD 
Wij hebben bijvoorbeeld studenten op St.John of God. St.John of God leidt jonge mensen in Malawi op 
tot verpleger/verpleegster of vroedvrouw. We zijn er trots op dat Julia Chaulo en Aaron Kazembe met 
behulp van Stichting J'Africa hun opleiding kunnen volgen.  

 

Julia Chaulo is 29 jaar, komt uit een gezin van 6 kinderen in 
Noord Malawi. Julia werd door SJOG aan ons voorgedragen 
om aanspraak te maken op ons scholarship. Ze kreeg het 
financieel niet meer voor elkaar om voor haar opleiding te 
betalen, maar wil dolgraag haar opleiding tot 
verpleegkundige afmaken, om zo bij te dragen aan het 
welzijn van Malawi. 
 
Aaron Kazembe is 28 jaar en heeft zo lang hij dit kon gewerkt 
om zijn middelbaar onderwijs af te ronden. Hij komt uit een 
gezin van zes kinderen en zijn ouders hadden geen geld om 
hem te ondersteunen. 
 Het is hem gelukt zijn middelbaar onderwijs af te ronden, 
maar Aaron wil niets liever dan doorstuderen aan SJOG maar 
dat lukt niet door zijn financiële situatie. Hij vraagt nu J'Africa 
om hulp om zijn droom als verpleger waar te kunnen maken. 
Zijn roeping is om voor de zieken en zwakkeren te zorgen. 
 
NRC 
Ook hebben wij studenten op NRC. NRC heeft verschillende 
richtingen: Irrigation Technology, Environmental 
Management, Food, Nutrition and Livelihood Security, Agriculture, Land Administration.  Anita Phiri, 
Rose Batale, Vincent Mchosa, Benjamin Banda en Richard Moses zijn alle vijf in 2016 gestart in de 
richting Agriculture. 
 
Wij wensen al onze studenten veel succes !  

 

Afscheidswoord van Carien 
 

Een bijzonder moment, met een dubbel gevoel, want 
we nemen nu ook echt afscheid van onze voorzitter 
Carien. Carien heeft zich jarenlang met ontzettend veel 
passie ingezet voor J'Africa. Zij blikt terug op haar tijd 
bij J'Africa.  
Carien, bedankt!  
 
Spite, Joseph, Steve, Sophina, Hussein, Harrison, Brian, 
Bizweck, Nelson, Sadiki, Edson, Cecilia, Gerald, Bridget, 
Tadius, Josepine, Michael, Fainess, Francis, Malack, 
Annie, Julio, Tamara, Christina, Chancy… 
 
Het zijn er inmiddels echt te veel om allemaal op te noemen! Dit zijn een aantal namen van de vele 
jonge mensen die in de afgelopen jaren via J’Africa een studiebeurs hebben gekregen. Allemaal 



 

bijzondere mensen. Allemaal mensen die het is gelukt om, na hun middelbare school, in Malawi een 
opleiding te volgen én af te ronden. Allen hebben inmiddels een baan, waarmee zij, direct of indirect, 
kansen voor anderen creëren. 
  
Het is al weer bijna 15 jaar geleden dat Anne de Rooij en ik aan de keukentafel in Vijfhuizen zaten om 
de eerste plannen voor J’Africa te smeden. Wij waren, en zijn nog steeds, ervan overtuigd dat je 
ontwikkelingslanden vooral kan helpen door de mensen in het land te helpen ontwikkelen. Dit levert 
uiteindelijk meer op dan ‘gewoon’ geld te geven of een schoolgebouw neer te zetten. Vanuit die 
overtuiging is J’Africa ontstaan; eenvoudig, kleinschalig én als een olievlek; studiebeurzen voor jonge 
mensen, zodat zij zich verder scholen en daarmee Malawi helpen ontwikkelen.   
 
Ik ben super trots. Dit keukentafel initiatief uit 2002 heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er meer dan 
175 jonge mensen een opleiding in Malawi hebben kunnen volgen. Natuurlijk was het niet altijd 
eenvoudig; communiceren met mensen in een land als Malawi, met zo’n andere cultuur, heeft eigen 
‘uitdagingen’ Bovendien is het continu ‘balanceren’;  naast je gewone werk, de tijd en energie te vinden 
om, samen met de andere bestuursleden, de juiste keuzes te maken, dingen in gang zetten en te 
houden. Daarbij is wel weer heel mooi dat ik, door J’Africa, ook veel mensen heb mogen ontmoeten 
tijdens al die bijzondere J’Africa events. Vanzelfsprekend met fondsenwerving als doel, maar het 
ontmoeten en verbinden van andere mensen maakt dit alles nog veel leuker. 
  
Afgelopen jaar merkte ik bij mijzelf dat ‘ja, maar…’ of ‘nee, dat kan niet..’ steeds vaker mijn eerste 
reactie was. Voor mij een teken dat ik het stokje moet overdragen. Was wel even een gekke gedachte; 
J’Africa en Carien waren inmiddels onlosmakelijk verbonden. Des te meer aanleiding om afscheid te 
nemen en, in plaats van voorzitter, alleen nog maar donateur te zijn. Rianne, Auke, Taco, Rosa, Eva 
en Andrea gaan ‘gewoon’ verder. 
 
Ik wens hun, onze donateurs én de studenten in Malawi heel veel succes en vooral veel plezier! 

 

Westhoff presenteert:  
Big Five wijn & spijs 

 

Wijnproeverij 
 

 

 

 



 

Masterclass 
U bent van harte uitgenodigd voor een wijn & spijs masterclas in 
Westhoff, Haarlem. Op zondagmiddag 2 april a.s. staat Westhoff 
in het teken van Afrika. Een van de twee ‘Masters of Wine’, Cees 
van Casteren, geeft een korte masterclass over vijf bekende 
druivenrassen uit Zuid-Afrika. U kunt uw kennis direct in de 
praktijk toepassen. Vinoloog, Ans van der Weijden, laat u de ‘Big 
Five’ proeven in combinatie met een toepasselijke kleine spijs. 
 
Bijdrage J’Africa 
Tijdens de masterclass wordt tevens aandacht gevraagd voor 
stichting J’Africa. Stichting J’Africa geeft financiële ondersteuning 
aan studenten in Malawi. Door deze investering in jonge mensen 
zijn de afgelopen 15 jaar meer dan 175 studenten 
afgestudeerd aan een middelbare beroepsopleiding, hogeschool 
of universiteit. De opbrengst van deze masterclass gaat deels naar 
Stichting J'Africa. 
Komt dus allen!  

 

Even voorstellen 
 

 

We stellen ook ons nieuwste bestuurslid aan u voor: Eva de Wit. 
 
Ik ben sinds augustus 2016 actief als bestuurslid bij J'Africa, verantwoordelijk 
voor de communicatie. Ik geloof in de visie van J'Africa: education makes 
development happen. Ik wil me hier graag voor inzetten en leer tegelijkertijd 
ontzettend veel. 
 
Verder ben ik werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer, woon ik in 
Haarlem en reis ik graag - onder andere naar verschillende landen in Afrika. 

 

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 Overeen-komst. 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. 

mailto:jafricamalawi@gmail.com


 

 
Stichting J’Africa, 
Maasstraat 99-1hoog  
1078 HG Amsterdam 
 
E-mail: jafricamalawi@gmail.com,  
Website: www.jafrica.nl  
  
Stichting J’Africa is ook te vinden op Facebook 
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