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

 
Voor bijna iedereen is de vakantie al weer bijna vergeten en ook het J’Africa bestuur is alweer 
bijeengekomen om de plannen voor het najaar door te spreken. Het gaat goed met onze stichting 
en nog veel belangrijker; het gaat ook goed met de ondersteuning van onze studenten. 
Om een idee te geven een paar cijfers. We werkten in 2014 met vijf verschillende 
opleidingsinstituten samen, in 2015 is daar een zesde bijgekomen, hierover later meer. We hebben 
in 2014 in totaal 46 studenten financieel ondersteund. Dankzij de hulp van al onze donateurs zullen 
er dat in 2015 nog meer zijn. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. In deze nieuwsbrief, -voor het 
eerst in een digitaal jasje-, leest u alles over de activiteiten die Stichting J’Africa onderneemt.  
Wij wensen u veel leesplezier.   
 
 
St. John of God College of Health Science 

 
Vorig jaar zijn wij in contact gekomen met SurgeonFish 
Charity, een onderdeel van The Surgical Company, 
distributeur van innovatieve producten en support op het 
gebied van anesthesie, chirurgie, urologie, oncologie, critical 
care en spoedeisende hulp. Zij doneren fondsen aan 
organisaties zoals Stichting J’Africa die op kleinschalige 
wijze ontwikkelingsprojecten realiseren. SurgeonFish richt 
zich hierbij specifiek op de gezondheidszorg. Vandaar dat 
begin 2015 in het teken stond van het zoeken naar een 
goed opleidingsinstituut in deze sector. Na een uitgebreide 
screening hebben wij gekozen voor St. John of God College 
of Health Sciences. Een groot instituut in Mzuzu in het 
noorden van Malawi dat vier verschillende 

hoofdprogramma’s biedt. Wij sponsoren vanaf dit jaar studenten 
die het programma ‘nursing and midwivery’ volgen. Deze opleiding 
duurt 3 jaar en leidt op tot het diploma ‘University in Nursing’. Een 
landelijk erkend diploma wat belangrijk is omdat dit meer 
mogelijkheden en kwaliteit biedt dan een non-universitair diploma.  
Onze contactpersoon bij St. John is Isaac Cheke Ziba. Inmiddels 
zijn twee J’Africa donateurs, Sjoerd Seffinga en Isabel Advokaat 
namens Stichting J’Africa langsgeweest op het instituut en hebben 
kennis met hem gemaakt, een rondleiding op St John gekregen en 
een goede indruk gekregen van het reilen en zeilen aldaar.  
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Deze maand zijn vier door Stichting J’Africa gesponsorde studenten gestart; 
Emily Mkandawire, Joyce Msiska, Tamandani Pondani en Thokozile Judith Ngwira.  
 
 
Nieuwe studenten 2015 

 
Naast de vier J’Africa studenten bij St.John of Gods hebben wij de afgelopen tijd nog een aantal 
nieuwe studenten kunnen plaatsen.  
 
Bij NRC (landbouw) zijn er in januari vijf studenten gestart: Brian Ndongera, Florence Chibengu, 
Herbert Phiri, Noel Alfred Mwachisiza en Owen Wellington.  
 
Ook voor Salima (technische opleidingen zoals bouwvakker, metselaar of automonteur) hebben we 
een aantal nieuwe studenten kunnen financieren, die inmiddels ook van start zijn gegaan met hun 
studie. Dit zijn zijn Gift Tambala, Emma Jere, Cosma Chimpanda, Frank Banda en Diana Njewa.  
 
En tenslotte zijn wij in de laatste selectiefase om 5 nieuwe studenten bij Chancellor (onderwijs) te 
sponsoren. 
 
In totaal betekent dit dat er in 2015 maar liefst 19 studenten zijn die ondersteund door Stichting 
gestart zijn of gaan starten op vier verschillende opleidingen. Een supermooi resultaat. Volgende 
keer meer over hun voortgang.  
 
 
Ontwikkelingen Malawi 

 
De Wereldbank heeft in het voorjaar een onderzoek gepresenteerd waarin het officieel werd: Malawi 
is het armste land ter wereld. Een gemiddelde Malawiaan produceert 227 dollar aan waarde, de 
gemiddelde Nederlander 51.000 dollar. Nederlanders zijn 225 keer zo rijk als Malawianen. De 
werkeloosheid is 90%, minder dan 10% van de mensen beschikt over elektriciteit, en in grote 
Malawiaanse staatsziekenhuizen delen stervenden hetzelfde bed.    
 
Toch is dit niet het enige verhaal. Kijkend naar de ontwikkeling is er, misschien wel juist omdat 
Malawi zo extreem arm is, veel resultaat geboekt kijkend naar de belangrijkste Millennium 
Ontwikkelingsdoelen.  
 
In Malawi daalde het percentage hongersnood en extreme armoede van 54 naar 30% en is de 
kindersterfte teruggedrongen (van 250 op de 1000 naar 70). Sinds 2004 is het aantal aidsdoden 
met 60% afgenomen. Nog steeds verschrikkelijke cijfers, maar dankzij ontwikkelingshulp (op alle 
fronten) is er wel degelijk een positieve beweging gaande.  
 
En er is ook (voorzichtig) positief nieuws te melden over wetgeving die de positie van vrouwen 
(meisjes) verbetert.  
Het is haast niet voor te stellen, maar tot voor kort trouwde 50% van alle meisjes in Malawi voor 
hun 18e levensjaar, 20% zelfs op hun 15e. Dit heeft uiteraard een enorme impact op hun educatie 
en onderwijs (opvoeding wordt doorbroken en onderwijs stopt) en gezondheid. Naast complicaties 
die te maken hebben met zwangerschap en geboorte bij jonge meisjes, krijgt deze groep (veel meer 
dan bij volwassen vrouwen het geval is) te maken met huiselijk geweld en sexueel misbruik. In 
maart is er een wet aangenomen die verbiedt dat meisjes voor hun 18e trouwen. De wet wordt 
vergezeld door allerlei vergaande maatregelen en straffen die vooral ook de mannen treffen die zich 
hier schuldig aan maken. Dit is goed nieuws, maar tegelijkertijd zullen er ook aanvullende 



 3 

maatregelen moeten worden genomen zoals bijvoorbeeld de aanpak van allerlei (sexuele) initiatie-
rites voor jonge meisjes.  
 
 
NS doneert opbrengst afgeschreven printers aan Stichting J’Africa 

 
Via een bevriende connectie heeft Stichting J’Africa een aanzienlijk bedrag ontvangen van NS, 
door de verkoop van niet meer gebruikte printers van het NS Leercentrum. Heel veel dank 
hiervoor, met de opbrengst hebben we een aantal studenten kunnen helpen aan collegegeld. 

 
J’Africa activiteiten 2015 
 
Op 31 mei hebben ongeveer 30 personen J’Africa’s BIJzondere BIJen BIJeenkomst bijgewoond.  
 
Harry Oonk –naast Stadsdichter van Ede ook imker- heeft ons in een zeer boeiende lezing bijgepraat 
over koninginnen en werksters, over honing, over de hiërarchie in de bijenkast, aanvliegroutes en 
we hebben verschillende soorten honing kunnen proeven. Harry, nogmaals bedankt voor je 

inspirerende 
verhaal ! 
 
Dit alles mede 
dankzij Café 
Wildschut op het 
Roelof Hartplein in 
Amsterdam, dat 
belangeloos en 
inclusief een kop 
koffie of thee de 
perfecte 
presentatieruimte 
beschikbaar heeft 
gesteld.  

 
Verder heeft J’Africa zich (wederom) gepresenteerd binnen het Gifts Program van de Verizon 
Foundation. Verizon, gespecialiseerd in professionele telecomnetwerken is een vaste sponsor van 
Stichting J’Africa. Indien werknemers van dit bedrijf tijd stoppen in het ondersteunen van onze 
stichting, zet Verizon deze tijd om in een concreet sponsorbedrag. Zo is er in 2014 al een spinning 
clinic geweest en afgelopen maart een actie om –langlopende en van de belasting aftrekbare- 
donaties bij werknemers te werven. Met resultaat! 
 
Nieuwe activiteiten 
In het najaar kunt u nog minimaal één activiteit van ons verwachten. Eind oktober/begin november 
zullen we wederom een ‘Say Cheese & Cheers’ organiseren, wellicht dit keer op een andere, 
bijzondere locatie. Iedereen die er eerder geweest is, weet dat je de J’Africa wijnproeverij eigenlijk 
niet mag missen. Het is de afgelopen jaren een succesformule voor onze Stichting gebleken. Ten 
tweede werken we druk aan de organisatie van een Ondernemers Fundraising Dinner, waarvoor de 
eerste 1.000 euro al is gedoneerd door Alliander. Dit diner zal waarschijnlijk eind januari 
plaatsvinden.  
 
Over beide initiatieven hoort u de komende tijd van ons. 
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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 
 

 
 
 

 


