Het einde van 2016 is in zicht!
Graag blikken we samen met u terug op het afgelopen jaar van J'Africa. En we willen
u natuurlijk hartelijk danken voor al uw steun aan J'Africa. Dankzij u hebben wij
weer veel studenten in Malawi kunnen helpen. Het was een roerig jaar voor J'Africa,
waarin we afscheid namen van een aantal vertrouwde bestuursleden en nieuwe
gezichten verwelkomden. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief. Met
hernieuwde energie en inspiratie hebben wij veel zin in het nieuwe jaar.
Ook in 2017 blijven we ons, met uw steun, inzetten om studenten in Malawi met de
financiering van hun studie te helpen.
Het bestuur van J'Africa wenst u een mooi en liefdevol 2017.

Hierom doe ik dit
Al bijna 5 jaar zet ik mij samen met de andere bestuursleden van J’Africa in voor de
ontwikkeling van jong volwassenen die onze financiële hulp hard nodig hebben voor
het volgen van voortgezet onderwijs in Malawi. Als penningmeester richt ik me
vooral op het doen van betalingen,
het budgetteren en het maken van
het financiële (jaar)verslag. Toen ik
laatst samen met Auke de selectie
deed van 2 nieuwe studenten bij
Saint John of God (verpleging) viel
me
weer
op
hoeveel
moeite
jongeren moeten doen voor iets wat
bij ons zo vanzelfsprekend is. En
hoe een relatief kleine bijdrage van
ons voor iemand in Malawi een
ontsnapping uit de armoede kan
betekenen.

Neem bijvoorbeeld Julia Chaula, 29
jaar, 1e jaars student bij St John en
1 van de studentes die we
geselecteerd hebben. Julia is de 4de in een gezin met 6 kinderen. Haar ouders
voorzien in hun levensonderhoud met landbouw. Na de middelbare school trouwt ze;
uit wanhoop; een vervolgopleiding zit er niet in. Haar man heeft geen opleiding en
verkoopt houtskool. Ze hebben 2 kinderen en leiden een arm bestaan: living handto-mouth, schrijft ze. In 2012, ze is dan 25, gaat ze terug naar school. Haar
resultaten zijn zodanig dat ze toegelaten wordt tot de verpleegkunde opleiding bij St
John. Maar ze heeft geen geld om het schoolgeld te betalen. Daarom heeft de
dekaan haar als “needy student” voorgedragen voor ondersteuning door J’Africa.
Met de steun van J’Africa voelt ze zich enorm geïnspireerd om extra hard te werken.
Ze wil streven naar succes ondanks de “gender challenges” waar jonge vrouwen in
Malawi mee te maken hebben. Ze wil de cirkel van armoede doorbreken en eraan
ontsnappen. Als ik de motivatie en het doorzettingsvermogen van Julia zie, heb ik er
alle vertrouwen in dat zij met onze hulp straks een diploma als verpleegster zal
behalen en daarna zelf weer anderen gaat helpen. Helpt u mee? Alle bijdragen zijn
welkom. De opleiding tot geregistreerd verpleegkundige bij St John duurt 3 jaar en
het schoolgeld bedraagt €400 euro per jaar.

Malawi in 2016

Voor Malawi, het armste land ter wereld, is het geen makkelijk jaar geweest. Door
de klimaatverandering en daar bovenop El Nino, heeft het zuiden van Malawi voor
het 2e achtereenvolgende jaar te maken met droogte en mislukte oogst. Dit heeft nu
geleid tot een van de ergste voedseltekorten in jaren. In Malawi leven 9 van de 10
mensen van voedsel dat ze zelf verbouwen, met name mais. Volgens de World Food
Program, zijn 6.7 miljoen mensen in Malawi op dit moment afhankelijk van
voedselhulp. In april heeft de overheid de noodtoestand afgekondigd. Voor boeren
betekent de toename op de kans op overstromingen en droogte dat ze moeten
overschakelen op andere gewassen. Om het risico te spreiden. Of omdat soya beter
tegen droogte kan dan tabak, een gewas dat op grote schaal geteeld wordt in
Malawi. Naast de noodhulp die nu nodig is, betekent het voor boeren ook dat ze
nieuwe kennis moeten opdoen om in te spelen op de veranderde omstandigheden.
Gelukkig zijn er ook kleinschalige initiatieven die boven de alledaagse problematiek
uitstijgen. Zo is er deze maand een 30-daagse schrijf-een-boek-in-3-dagenuitdaging van start gegaan. Charles Simango, een voormalige hoofdredacteur van de
Blantyre krant, was zo enthousiast geraakt bij de begeleiding van een vriend bij het
schrijven van een boek dat hij meer mensen wilde helpen bij het schrijven van een
boek om zodoende meer boeken gepubliceerd te krijgen in Malawi. Het literaire
landschap in Malawi is zeer beperkt en er komen erg weinig nieuwe boeken op de
markt. Hij is van mening dat iedereen een boek kan schrijven en dat de verhalen
voor het oprapen liggen. Over je leven, je familie, je werk, je dorp. En dat het
schrijven van een boek niet is voorbehouden aan getalenteerde schrijvers of
populaire mensen zoals politici en beroemdheden. En hier staat hij blijkbaar niet
alleen in: de interesse was enorm. Binnen korte tijd had hij al veel meer
aanmeldingen binnen dan verwacht. Genoeg schrijvers in spe dus in Malawi. Een
hoopvolle
gedachte!
Ook bijzonder is het One Dollar Glasses project dat in Malawi brillen voor $1
aanbiedt. Behalve betaalbare brillen zorgt deze non-profit organisatie ook voor meer
werkgelegenheid. Een mooi project, zeker omdat er volgens schattingen ongeveer
een miljoen Malawiërs die een bril nodig hebben er geen in bezit heeft. Dit betekent
voor bijvoorbeeld scholieren en studenten dat hun resultaten hieronder lijden, wat
weer
gevolgen
heeft
voor
de
kansen
in
hun
verdere
leven.
Verder schreef Taonere Banda in 2016 geschiedenis door als eerst Malawiër deel te
nemen aan de Paralympische spelen in Rio. Hoewel ze geen medaille won is ze toch

een inspiratie: "she is an inspiration to other people with disabilities by proving that
disability is no barrier to fulfilling potential".

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, lees dan dit document voor meer informatie of stuur een e-mail
naar jafricamalawi@gmail.com.

Stichting J’Africa
Maasstraat 99-1hoog
1078 HG Amsterdam
Website: www.jafrica.nl
Stichting J’Africa is ook te vinden op Facebook

