NIEUWSBRIEF J’AFRICA DECEMBER 2013
‘Education makes development happen’

Inleiding
Om maar met het slechte nieuws te beginnen; de politieke en economische situatie in Malawi wordt
er helaas niet beter op. Na een sterke groei vanaf 2005 lijkt het voedselprobleem de afgelopen jaren
weer groter te worden en is er een groeiend tekort aan medische faciliteiten. Ook economisch gaat
het minder goed dan eerdere jaren.
De berichtgeving in de media en de geluiden die wij ontvangen van onze
contacten in Malawi onderschrijven dit. Maar vooral merken we het aan den
lijve aan de kandidaten die bij ons een aanvraag doen om hun opleiding
financieel te ondersteunen. Onderdeel van de J’Africa selectieprocedure is het
schrijven van een essay waarin zij deze aanvraag motiveren. Zonder
uitzondering wordt gesproken over de hoge kosten in het land, de armoede en
de hoge werkeloosheid. Én het belang van een goede, afgeronde opleiding
voor het vinden van een baan, het daarmee kunnen ondersteunen van hun
naasten en het vooruithelpen van Malawi. De verhalen worden schrijnender en
de nood hoger. Door de enorme inflatie in het land zijn de kosten voor de
opleidingen exponentieel gestegen en daarmee voor velen nog moeilijker bereikbaar geworden.
Maar des te verheugender is het dat de Schotse overheid deze zomer heeft besloten een zeer
substantieel budget (ruim 3 miljoen pond) voor onderwijs, zorg en economische ontwikkeling te
investeren in Malawi. Daar waar J’Africa zich in het algemeen richt op de wat meer praktisch
gerichte opleidingen, investeren de Schotten juist in universitair talent. Malawi heeft het laagste
percentage universitair opgeleiden ter wereld. Een goede zaak dus !
Helaas wil ik bijna willen zeggen zijn initiatieven zoals Stichting J’Africa dus nog steeds hard nodig.
En daarbij is de steun van onze sponsoren, vrienden en donateurs cruciaal.
Het bestuur van J’Africa wil u bedanken voor uw support in 2013 en wenst u alvast fijne feestdagen
en een gezond en liefdevol 2014.
Veel leesplezier met de J’Africa nieuwsbrief !
Ontwikkelingen Malawi
Op dit moment is er een groot corruptieschandaal in de gezondheidszorg gaande. Dit is des te
schrijnender omdat de gezondheidszorg in Malawi al lange tijd te kampen heeft met een veel te
laag budget om voldoende personeel, medicijnen en voedsel te kunnen inzetten om patiënten
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adequaat te kunnen helpen. Langdurig zieke patiënten moeten daardoor nogal eens in Tanzania
behandeld worden.
Door een lacune in de wetgeving hebben overheidsfunctionarissen op grote schaal publieke
gelden, -vooral bestemd voor de gezondheidszorg-, overgemaakt naar bedrijven die geen enkele
connectie hebben met de gezondheidszorg. Hierdoor werden de lonen in de ziekenhuizen eind
september te laat betaald en is er ook geen geld meer om medicijnen en andere hulpmiddelen te
financieren. Dit heeft geleid tot een grootscheepse staking in
ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen in oktober.
Om druk uit te oefenen op de regering hebben internationale
instanties zoals het IMF maar ook Noorwegen hun betalingen
in afwachting van de afloop van dit schandaal uitgesteld. Ook
de EU heeft gedreigd haar ontwikkelingsgelden op te
schorten. Joyce Banda is onder druk gezet om op te stappen
als zij niet snel tot een oplossing van de grootschalige corruptie in het land kan komen. Dit komt
bovenop de druk die zij al voelt door de vele stakingen en protesten van de afgelopen tijd, onder
andere gericht tegen de hoge inflatie en de sterk gestegen voedselprijzen.
Toch lijkt de kans dat de huidige vrouwelijke president, -Joyce Banda-, in het zadel blijft na de
verkiezingen in 2014 behoorlijk groot. De historie leert dat in dit deel van Afrika de zittende
regering veelal overleeft. Bovendien geniet zij steun van de traditionele buitenlandse sponsors en
beschikt daardoor over de financiële middelen om op grote schaal campagne te voeren via de
door de overheid gecontroleerde media.

Studenten en opleidingen
In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over een nieuw samenwerkingsverband met Salima
Technical College. Deze opleiding leidt op tot praktische beroepen zoals bouwvakker, automonteur
en electricien en duurt 2 jaar. Inmiddels hebben we een tussentijdse rapportage uit Malawi
ontvangen, en onze studenten doen het goed ! Van de 9 studenten scoren er 7 ‘above average’ op
de vakken bouwkunde, technologie, praktijk en algemene kennis en 2 ‘average’.
Ook goede resultaten bij DAPP. Dit instituut leidt op tot onderwijzers en onderwijzeressen (die met
name terecht komen in de slecht bereikbare en minder ontwikkelde buitengebieden van Malawi). De
opleiding duurt 2.5 jaar. Onze 4 studenten Bupe Musukwa,
Elias Waleana, Richard Mwandama en Thokasani Fodya zijn
afgelopen maand afgestudeerd met goede resultaten. We
wensen ze veel succes met het vinden van een baan !
Inmiddels hebben wij 2 nieuwe studenten geselecteerd en
aangemeld bij DAPP en hebben we afgelopen weken een
voorselectie gemaakt voor Chancellor College in Zomba. Deze
4-jarige studie leidt op in sociale en onderwijswetenschappen.
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Bericht van onze studenten
Regelmatig ontvangen wij leuke mailtjes van onze studenten die wij u niet willen onthouden !
Simion Felix Kanthenga, student autotechniek bij Salima Technical College schrijft het volgende:
“I write to thank J’Africa for the sponsorship rendered during my studies. Since I started the
course with the sponsorship from J’Africa my life has already changed for I manage to do some
piecework and find a little money to help my family menbers, buy myself groceries and some to
be used for transport to and from college. Things have indeed changed in my life when I think
about my life by now. Many of my friends in our village, now they manage to repair vehicles after
I teach them some skills I learned from college under J’africa sonsorship. I can see my future
now is bright for I know what to be next after the course. May God bless J’Africa as it continues
to help many people with financial problems in their studies. ”
Deborah Mhango studeert General Fitting bij Salima Technical College en ook heeft ons gemaild.
“Firstly I would like to say thank you for the offer of bursary and I don’t take this for granted. Now I
am here at Salima Technical College, started on 9th september. Since this offer has come as a
privilege which I never anticipated. I will make use of this opportunity by working hard in class so
that I should come up with flying colours in all subjects. Looking at my situation, I will be able to
finish this training and I love my course and my college so much because it is where my future
belongs and I want to become a better woman tomorrow. Lastly, I would like to say thank you
again and again for your sponsorship. ”
En tenslotte een bericht en een foto van Masida Hastings Ziba,
afgestudeerd aan Chancellor College.
“This is a word of thanks to J Africa foundation for giving me a cha
nce to complete my studies at Chancellor College.
It started as a dream in 2010 when Anne de Rooij came to
Chancellor College to officially put ons cholarship, nine students
including myself. However, that dream came true when we were
told that J’Africa Foundation was to sponsor for our studies till we
graduate for our Bachelor Degree programs. This was the departue
of a succesful journey of which I have reached the destination
today.
I am pleased to announce that the financial support by J’Africa
Foundation has led to a thorough completion of my studies with a bachelor Degree in Arts
Humanities. I dedicate my bachelor Degree to all J’Africa partners. It is my sincere hope that this
hand of giving will be extended to many other needy students who would come after us. Our
graduation will be held on 5th December, as announced I have attached my photo in this mail.
Yours Faithfully, Masida Hastings Ziba”

Gezellig en succesvol: J’Africa’s ‘say cheers and cheese’ bijeenkomst op 13 oktober
Op een zeer regenachtige zondagmiddag hebben we ruim 40
enthousiaste wijnliefhebbers ontvangen op het Westerdok in
Amsterdam. Bijzonder was de keuze voor Oostenrijk; niet zo
bekend maar inmiddels weten we dat ze daar prachtige wijnen
kennen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Onder de bezielende
leiding van wijnkenner en importeur Hans Pfneisel van Wein & So
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uit Sneek hebben we verschillende heerlijke wijnen kunnen proeven. Hans heeft dit belangeloos
gedaan voor J’Africa en 10% van de opbrengst van de gekochte wijn overgemaakt naar onze
stichting. Bovendien gaat de actie door; als je via J’Africa wijn bestelt, dan zal de 10% regeling van
kracht blijven. Een heel mooi gebaar, waarvoor wij Hans Pfneisel hartelijk danken !
Naast de wijnproeverij was er de mogelijkheid een Linked-In of Facebook portret te laten maken.
Ook dit aanbod werd door veel van de aanwezige J’Africa vrienden enthousiast omarmd. Al met al
een zeer gezellige en succesvolle middag, wij danken iedereen voor hun komst en de donaties en
Hans Pfneisel voor zijn inspirerende wijnproeverij.

Nieuwe activiteiten Stichting J’Africa
In het voorjaar zal de J’Africa Academy opnieuw een aantal interessante en inspirerende workshops
organiseren. Houd onze berichtgeving via de mail in de gaten.

Tenslotte
Stichting J’Africa werkt op dit moment samen met de volgende instituten: Lilongwe Technical
College, Chancellor College, Natural Resources College, DAPP Teacher Training College en Salima
Technical College.
Veel van onze studenten vinden snel een baan in hun vakgebied. De behoefte aan lokale kennis en
vaardigheden is groot.
Donaties aan onze stichting zijn aftrekbaar, J’Africa is een door de
belastingdienst goedgekeurd goed doel (ANBI). Je gift is welkom op
3445.52.691, Stichting J’Africa, Rabobank.
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, Mient 102, 2141 te Vijfhuizen
jafricamalawi@gmail.com
www.jafrica.nl
Kamer van Koophandel registratie nummer 34187250
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