Nieuwsbrief april 2012
President Bingu Wa Mutharika overleden
Op donderdag 5 of vrijdag 6 april is de
president van Malawi overleden na een
hartstilstand. De uiteindelijke officiële
bevestiging van zijn overlijden kwam pas
op zaterdag, maar geruchten deden al de ronde. Er is nog steeds heel
wat verwarring en onduidelijke informatie rondom zijn dood. Zo staat
op zijn kruis dat hij op 6 april is gestorven, nadat hij in kritieke
toestand naar Zuid-Afrika was overgevlogen. Maar de meeste bronnen
geven aan dat hij eigenlijk al op 5 april gestorven is in Malawi. Was
het lichaam dan naar Zuid-Afrika overgebracht om verlenging te
president Bingu Wa Mutharika
bedingen zodat men nog snel de constitutie kon aanpassen i.v.m. de
opvolging? Het was namelijk zo dat de president graag zijn broer (presidentskandidaat voor
2014) als opvolger had gezien. Maar officieel had Joyce Banda, de vice-president het recht
op de troon. Op zaterdag werd door Joyce Banda zelf uiteindelijk het overlijden officieel
bevestigd en werd ze beëdigd tot de nieuwe president. Voor het eerst in de geschiedenis
heeft Malawi een vrouwelijke president. Dat vinden we best „knap‟ in dit land met zijn
traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
Veel mensen waren „blij‟ met het overlijden van de
president. Er werd een 10-daagse van rouw afgezworen,
maar eigenlijk moeten wij de eerste rouwende Malawiër
nog tegen komen. Het afgelopen jaar was turbulent, met
opstanden en relletjes, met als doel de afzetting van
president Bingu. Ontevredenheid over zijn manier van
Joyce Banda bij de beëdiging tot president
regeren, corruptie, dieselgebrek, tekort aan buitenlands
geld, extreme prijsstijgingen,… lagen hieraan ten grondslag. Over het algemeen zijn de
meeste mensen opgelucht en blij met de nieuwe president Joyce Banda. Ze hebben nieuwe
hoop gevonden op een betere toekomst, voor henzelf en voor het land. We hopen dan ook van
harte met iedereen mee.
Ondertussen komen wekelijks zaken aan het licht over de overleden president. Bronnen
melden dat familieleden waren ontdekt toen ze zakken vol geld uit het paleis van de overleden
president weghaalden. Er bleek voor meer dan 5 miljard Kwacha (25 miljoen euro) aan
buitenlands geld (vooral dollars) gevonden te zijn in het paleis. De afgelopen maanden was het
bijna onmogelijk om aan buitenlands geld te komen. De koers voor de dollar op de zwarte
markt was ongelofelijk hoog, ongeveer het dubbele van normaal. Daarnaast had hij ook heel
wat buitenlandse rekeningen, villa‟s, een jacht, een miljoenenhotel in Portugal,...
Normaal gezien worden mensen in Malawi reeds de dag
na het overlijden begraven (het warme weer en geen
koelcel). De president werd echter pas bijna 3 weken
na het overlijden ten ruste gelegd nadat het lichaam van
de president het hele land was doorgereisd om mensen
de kans te geven op een laatste groet. De president is
uiteindelijk op 23 april begraven. Hij is bijgezet in het
mausoleum dat hij voor zijn eerste vrouw liet bouwen
Privé huis van Bingu
(en vele miljoenen kostte) in zijn geboorteplaats.
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Kippenboerderij
Begin april zijn we gestart met de bouw van het
kippenboerderijtje. Het wordt een gebouwtje van zo‟n 5 op 6
meter, plaats voor ongeveer 100 kippen. Maar overdag zullen ze
buiten kunnen rondlopen. Nadat de eerste muren op zo‟n 2 meter
hoogte gebouwd waren, viel een deel van het hok op een nacht in
het water…letterlijk. Door de hevige regen viel één van de muren
neer. Deze was nog niet goed opgedroogd. Er wordt gebouwd op de
lokale manier: geen cement, maar met gebruik van
modder. Uiteindelijk is beslist eerst het dak te zetten
en dan eronder de muur terug op te bouwen. Gelukkig
loopt het regenseizoen nu zo‟n beetje op zijn eind en
zijn er na deze kleine tegenslag toch al weer goede
vorderingen gemaakt.
Komende week zullen de muren aan de binnenkant
gepleisterd worden met cement om het goed stevig te
maken.

Kleuterschool ‘Hart of joy’ Mkandira
Na de paasvakantie zijn we begonnen met het opleiden van leerkrachten en het opzetten van
een leer/werkprogramma in Mkandira. Omdat het in Singo nu loopt als een trein, vergeten we
soms hoe het weer was in het begin… ongeveer zoals het was in Mkandira… Het is weer een
flinke uitdaging! Alles wat we als positief hebben ervaren in Singo proberen we te kopiëren op
deze school van Hart of joy.
Voor we echt aan de slag konden met bijv. werken in hoeken moesten de kinderen eerst weten
hoe je een insteekpuzzel in elkaar kan krijgen, hoe je kan spelen met duplo, de „poppenhoek‟,
blokken enz. De leerkrachten moeten inzien dat het alfabet, de maanden van het jaar en de
dagen van de week tot in den treure oefenen niet belangrijk is voor peuters en kleuters. Ook
is het belangrijk dat beide „leerkrachten‟ dagelijks op school zijn ipv. bijvoorbeeld tijdens
schooltijd naar hun land of de maïsmolen te gaan. Wij zijn daar om de leerkrachten op te
leiden en niet om hun taak over te nemen. Het blijkt dat 1 van de leerkrachten (Maria van
rond de 20 jaar oud) een wees is en heel graag wil lesgeven, maar vaak door de mensen bij wie
ze woont „rot‟ klusjes krijgt opgedragen die ze niet kan weigeren.
Innocent gaat met hun praten en hopelijk komen ze tot een
oplossing. Anders moet er snel iemand anders gevonden worden.
Het gebouwtje waar we in werken is erg klein en er komen
dagelijks tussen de 50 en 60 kinderen naar school. Een paar
hoeken moeten we buiten doen, wat in
het regenseizoen natuurlijk problemen
gaat opleveren. Maar tot nu toe is het
(behalve dag 1 met als gevolg 0
kinderen en 1 leerkracht) droog
gebleven en zijn we flink aan de slag.
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Activiteiten Chindozwa
Na het grote succes in 4 ways waar we tot aan de zomervakantie
elke dinsdag helpen bij de jeugdactiviteiten van „Hart of joy‟,
zijn we nu ook naschoolse activiteiten gestart voor kinderen van
de basisschool in Chindozwa. Elke woensdagmiddag (standard 1
t/m 4) en donderdagmiddag (standard 5 t/m 8) vermaken we de
kinderen met sport, spel en
knutselactiviteiten.
Wij
wonen op 15 minuten loopafstand van dit
dorp en zien altijd veel kinderen
rondhangen. Ze vervelen zich of moeten
werken voor hun ouders. Dat ze zin
hebben in een leuke middag blijkt uit het
aantal kinderen dat er op afkomt. Een
eerste keer weet je niet wat je ervan
moet verwachten. Misschien 20 kinderen
of 30? Maar nee hoor, er komen tussen de
60 en 80 kinderen op af. Wij spreken weinig Chitonga en
de kinderen (standard 1 t/m 4) spreken geen woord
Engels. Maar met handen en voeten en heel veel geduld
kom je een heel eind en lukt het ons wel om uit leggen
hoe je tikkertje, tienbal, zakdoekje leggen, estafettes…
moet spelen. De kinderen vinden het prachtig! Vooral de
bal is magisch…bola, bola, bola… iedereen roept om de bal
. We moeten de kids dus maar veel balspelletjes gaan
leren!

Suiker
Vorige week stonden er meer dan honderd mensen buiten de supermarkt. Het bleek dat er na
ongeveer 2 weken eindelijk weer suiker werd verkocht! En nog wel tegen een betere prijs dan
voorheen. 270MK (€1,30) voor een kilo pak. Voordien was de prijs gestegen naar 500MK
(€2,40). De Malawiërs en hun suiker… ze kunnen er niet zonder. Ongelofelijk hoeveel ze nodig
hebben voor een kopje thee of pap. Ongezond? Volgens de dokter is het juist goed.
In de kleuterschool in Mkandira dreunen ze elke dag zelfs een versje op over suiker: “Sugar
on the table, sugar in the tea, sugar every morning, one for you and one for me”.
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