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Tijdens de jaarwisseling van 2018 – 2019 was Frank Arents in Malawi om zelf een beter inzicht te 
krijgen in het onderwijssysteem van het land. In 2015 is het scholarships project al begonnen door de 
eerste 4 leerlingen van de Senga Bay Primary School naar de middelbare school te steunen en in 
2016 heeft Frank samen met Thomas Ngwira de lokale NGO Chiweta Children Support voor dit 
project opgericht. Deze 4 leerlingen begonnen in 2018 aan het examenjaar en dit was een goed 
moment om het schoolsysteem verder te onderzoeken en eventuele mogelijkheden voor 
vervolgopleidingen voor studenten te bekijken.  De informatie over het onderwijssysteem in Malawi 
in het algemeen en het scholarships project in het bijzonder is terug te vinden op de in 2019 
gelanceerde Chiweta Children Support website: www.chiwetachildrensupport.com   

De eerste 4 leerlingen zijn afgestudeerd! 
De 4 leerlingen die we sinds 2015 steunen zijn dit jaar afgestudeerd aan de middelbare school. 
Robert, Gift, Cliff en Catherine zijn nu in afwachting van de selectie van universiteit of college en we 
hopen ze ook tijdens hun vervolgstudie te kunnen steunen vanaf het schooljaar 2020 – 2021.  

Tussen de middelbare school en de vervolgopleiding zit namelijk sowieso een tussenjaar. Dit komt 
doordat de resultaten van de examens meestal pas in september/oktober bekend zijn en de selectie 
door de regering voor de vervolgopleiding ook een paar maanden in beslag neemt. Zodra de selectie 
bekend is wordt vervolgens gekeken hoe de financiering rond te krijgen. Hierdoor is het schooljaar al 
ruim over de helft voordat de leerlingen kunnen beginnen. Vandaar dat er een tussenjaar volgt na de 
middelbare school en ze het jaar er op aan de vervolgopleiding kunnen beginnen. 

Scholarships 
Naast de eerste 4 afgestudeerde leerlingen zijn de overige 12 allemaal overgegaan naar het volgende 
jaar en zijn er in september weer 4 nieuwe leerlingen ingestroomd in het schooljaar 2019 – 2020. 
Momenteel steunen we deze 16 leerlingen: 

Brown, Jane, Felix en Floncy in het 4e jaar. 
Fayson, Sandra, Farook en Lorita in het 3e jaar.  
Aaron, Isaac, Laeca en Trinity in het 2e jaar. 
Charity, Lonyeka, Adam en Mayeso in het 1e jaar. 

Activiteiten  
De financiering van de scholarships hebben we deels bij elkaar gebracht door activiteiten zoals een 
tennisclinic, de 3e Discover the World run, een wijnproeverij en een bierproeverij. Dit zijn activiteiten 
die jaarlijks terugkeren en in 2020 staan zowel de tennisclinic, als de 4e Discover the World run, als 
verschillende proeverijen weer op het programma.  

Verder zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten voor ons scholarships project 
in Malawi te organiseren. Bijvoorbeeld een etentje, proeverij of pubquiz brengt meestal een gezellige 
avond, terwijl je ondertussen anderen inspireert om ook te gaan helpen en geld inzamelt voor de 
kinderen in Malawi. Mocht je geïnteresseerd zijn om een activiteit te organiseren neem dan contact 
met ons op via info@discovertheworld.nl .  

Vrijwilligers 
In 2019 hebben we de eerste 2 vrijwilligsters naar Malawi gestuurd. Van maart – mei hebben ze een 
geweldige tijd gehad en onder andere les gegeven op de Senga Bay Primary School. Dankzij deze 2 
vrijwilligsters is een ingestorte muur bij de Senga Bay Primary School opgeknapt en is ook een groot 
deel van de scholarships gefinancierd. 



Online reisbureau 
Om mensen te stimuleren meer van de wereld te gaan zien en te helpen daar waar nodig heeft Frank 
in 2019 een online reisbureau opgericht om de missie van Discover the World compleet te maken. 
Op 28 november is het reisbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen en op 
zaterdag 11 & zondag 12 januari 2020 staat Discover the World op de Reis & Co beurs in de 
MartiniPlaza in Groningen. Met het reisbureau hopen we ook de scholarships makkelijker te kunnen 
financieren en de stichting uit te breiden. 

Leden & Donaties 
We hebben inmiddels een paar donateursleden en het is eenvoudig om je bij deze leden aan te 
sluiten. Dit kan door een mail te sturen naar info@discovertheworld.nl en zelf te bepalen met welk 
bedrag je Discover the World maandelijks wilt steunen.  

Om een kind 1 jaar naar de National Boarding School te steunen bedragen de kosten Eur 355,- en 
voor de District Boarding School Eur 165,-. Dat betekent dat je voor Eur 30,- per maand een kind 
steunt naar de beste scholencategorie van Malawi en voor nog geen Eur 15,- per maand een kind 
naar de op een na beste categorie.  

Als je minimaal 5 jaar lang hetzelfde bedrag doneert ziet de belastingdienst het bovendien als een 
periodieke gift en is het bedrag volledig aftrekbaar.  

Eenmalige donaties zijn uiteraard ook zeer welkom en kunnen overgemaakt worden naar: 

Stichting Discover the World 
NL02INGB 0006 0976 95 
ovv Scholarships Malawi 

Wil je ons helpen?  
Heb je tips, suggesties, leuke ideeën voor activiteiten? Wil je zelf een project beginnen? Ben je 
geïnteresseerd om ons te sponsoren? Of ken je bedrijven, organisaties of personen die daar 
misschien wel in geïnteresseerd zijn? Neem dan contact met ons op.  

Voor vragen of meer informatie over dan wel ons online reisbureau dan wel de stichting zijn we 
uiteraard ook altijd te bereiken op info@discovertheworld.nl . 


