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NIEUWSBRIEF J’AFRICA DECEMBER 2015 
‘Education makes development happen’ 
 
 
 
Inleiding 

 
Op slag van het nieuwe jaar ontvangt u onze laatste nieuwsbrief van 2016. Stichting J’Africa heeft 
een prachtig jaar achter de rug. Dankzij de hulp van onze donateurs en sponsoren is dit jaar via 
J’Africa een recordaantal van 27 studenten gestart op 5 verschillende opleidingen. En de aanvragen 
voor de eerste maanden van 2016 zijn alweer onderweg. Het contact met onze studenten is 
veelvuldiger dan ooit, met dank aan internet, de sociale media en de mobiele telefoon. Facebook 
wordt meer en meer ons belangrijkste kanaal in het contact met onze studenten.  
 
Het land zelf, Malawi heeft het moeilijk. In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat Malawi officieel 
het armste land ter wereld is, onderzocht door de Wereldbank. Ondertussen hebben overstromingen 
en een daarop volgende langdurende periode van droogte begin dit jaar grote gevolgen voor de 
landbouwopbrengst en de primaire voedselvoorziening. Unicef vreest -mede door de economische 
stagnatie van het land en de gevolgen van El Ninô- de komende maanden voor hongersnood in 
grote delen van Malawi.  
 
Voor Stichting J’Africa nog meer reden om ons ook in 2016 in te blijven zetten voor financiering van 
een studie aan jongeren in Malawi; meer kennis is de basis van ontwikkeling, is onze stellige 
overtuiging. In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor onze studenten en het J’Africa 
ondernemersdiner op 21 januari (waarvoor u zich nog kunt aanmelden).   
 
Wij wensen u een mooi en liefdevol 2016. 

 
 
Hoe gaat het met onze studenten ?  
 
Daar waar vroeger de communicatie hoofdzakelijk verliep via dekanen en onze man sinds jaar en 
dag in Malawi (Daulos Mauambeta), krijgen we ook steeds meer berichten rechtstreeks van onze 
studenten. Het is erg leuk om hun voortgang te volgen en hun persoonlijke berichtjes te lezen.  
 
Op Salima Tech zijn de volgende studenten klaar met hun opleiding: Debora Mhango (algemeen 
monteur), Dan Mwayang’ana (lasser/assembleur), Evance Chikondano (automonteur), Ruth 
Kapulula (automonteur), Daniel Z.Dam (metselaar), Luke B.Chilenga (metselaar), Chilungamo 
Ulemu (timmerman), Richard Z.Diniwa (algemeen monteur) en Simeon Kanthera (autotechniek). We 
wensen onze afgestudeerden heel veel succes bij het vinden van een baan.   
 
Onze studenten bij Salima doen het zowiezo erg goed. Van de studenten die momenteel via J’Africa 
een opleiding volgen of behaald hebben presteren er 7 ruim boven gemiddeld (Luke Chilenga, 
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Richard Z.Diniwa, Lawrence Vitsotso, Chilungamo Ulemu, Debora Mwango, Ruth Kapulula, Simeon 
Kanthera), 5 boven gemiddeld (Gift Tambala, Frank Banda, Chosmas Chimpanda, Emma D’Jere en 
Diana Njewa) en 1 gemiddeld (Daniel Mwangana).  
 
Op NRC (National Resources College) hebben we zelfs een ‘ster’ student gesponsord; op 16 oktober 
is Petro Neliyo afgestudeerd in de richting Irrigatie Technologie als beste afgestudeerde op NRC van 
zijn lichting. Heel goed!  

 
Verder hebben we via Facebook een korte chatwisseling gehad met Gift Lyson 
Mpoto. Hij studeert aan de DAPP (onderwijs). Hij is opgegroeid in een klein 
district, dichtbij het commerciele centrum Blantyre. Hij is opgegroeid in een 
vaderloos gezin met vier kinderen. Gift is de tweede. Zijn motivatie om te willen 
studeren is als volgt: ‘ I wanted to change the welfare standard of my poor 
family. I choose for DAPP because DAPP educates unique professionals who are 
different from others. Teachers, who bring a change in education’.   
 

 
Tamandani Pondani studeert aan St.John of God (health sciences) Hij schrijft het 
volgende: ‘First of all I should thank J'Africa foundation for considering me in the 
scholarship,I don't take it for granted. Now I'm in my second year doing the 
course University Diploma In Nursing (Registered Nurse) at St John of God, in 
Mzuzu. I just want to let you know that we are going to Clinical Practicals for 2 
month starting from 16 Th November up to January. We have been posted in 
different District Hospitals in the country side, so that we can practice and help 
people to save life. Thank you, Tamandani Pondani. 
 
Joyce K.Msiska, ook studerend aan St.John of God stuurde ons dit lieve 
berichtje: ‘I would just like to thank you for the scholarship which you have offered me. I now 
know that my dream of becoming a nurse will be achieved due to your support. May God bless 
you. Yours faithfully, Joyce K Msiska’. 
 
We zijn heel erg blij dat onze studenten het goed doen, en we houden u op de hoogte !  

 
 
Het gezicht van de armoede  

 
In dit prachtige boek beschrijft Dick Wittenberg 10 jaar uit het bestaan 
van Dickisoni, een doorsneedorp in Malawi. Een boek dat bij lezing de 
armoede van Afrika bijna voelbaar maakt. Maar dat ook laat zien met 
hoe weinig middelen een kleine gemeenschap in staat is eenvoud tot 
kunst te verheffen. Dick Wittenberg is voormalig journalist van NRC 
Handelsblad en nu van De Correspondent. Het boek is gelardeerd met 
prachtige beelden van topfotograaf Jan Banning. Verkrijgbaar via o.a. 
Bol.com en op dickwittenberg.com.  

 
‘Say Cheers’ wederom succesvol 
 
Op 1 november is de 3e J’Africa ‘Say Cheers’ georganiseerd, met Kroatische wijnen dit keer. Het was 
een succes, zowel qua opbrengst als gezelligheid. Mario Pranic en Diederik Swart van Croatian 
Grapes (www.croatiangrapes.com), dank voor jullie enthousiasme.  
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Overigens kunt u J’Africa nog steeds sponsoren door wijn te bestellen bij Croatian Grapes; 10% van 
het bestelde bedrag gaat naar Stichting J’Africa. Het enige wat nodig is, is de vermelding van onze 
stichting bij bestelling.  
 
Naast het proeven van wijn konden ook sieraden (met parels) gekocht worden bij Joke 
Hoogendoorn van JoJoMa (www.jojama.nl/jojama/). Ook dit vond gretig aftrek bij de bezoekers van 
onze wijnproeverij.  

 
Ondernemersdiner 21 januari 2016, aanmelden kan nog !! 
 
Met trots nodigt Stichting J’Africa u uit voor ons eerste ondernemersdiner in Boerderij Lagerlust 
in Amsterdam Zuid-Oost. 
 

Onder het motto ' klaar om te wenden'  verzorgt Paul de 
Ruijter, voorafgaand aan het diner, een inleiding over nut en noodzaak 
van een visie en strategie om te komen waar je wilt. Tijdens het diner 
brengen de ondernemers aan tafel zijn aanpak voor een scenario based 
strategy in de praktijk. Kennis opdoen en ondernemers ontmoeten is 
het credo van deze avond. 

 
Naast uw deelname, wordt de avond gesponsord door de Alliander Foundation, die een financiële 
bijdrage geeft om deze bijzondere avond te kunnen organiseren. 
 
Meer informatie en aanmelden ? Klik op http://www.jafrica.nl/nieuws 
 
Goed om te weten 
 
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 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 Twitter en Facebook 
 
Kamer van Koophandel registratie nummer 34187250 
 
Het bestuur van J’Africa,  

Cora Baas, Carien de Vries,  
Taco van Lier, Andrea Blokpoel, 
Christy Visser, Auke de Ruiter,  
Rianne Heijboer 


