Jaarverslag 2020
Het jaar begon veelbelovend met de 16 door ons gesteunde studenten in Malawi op verschillende
middelbare scholen. Met aanvragen voor universiteiten en colleges voor de 4 net afgestudeerde
studenten. Met de Reis & Co beurs in de MartiniPlaza in Groningen in januari om zowel het project als
het online Discover the World reisbureau meer bekendheid te geven. De eerste aanvragen voor reizen
kwamen binnen en zelfs de eerste boeking voor een 3 weekse reis naar Malawi. We waren bezig om
de Tennisclinic te plannen als eerste activiteit om weer fondsen te werven en ineens was alles anders.
De wereld raakte in de ban van Corona.
In Malawi werden de scholen eind maart gesloten en was het even spannend hoe erg Covid19 het land
zou treffen. In onze zomermaanden leek het daar wat erger te worden, maar gelukkig vallen de
aantallen relatief mee. Eind 2020 stond het aantal Covid19 besmettingen totaal op ongeveer 6500 en
200 doden. Een lockdown zoals bij ons is in Malawi simpelweg praktisch ook bijna onmogelijk. Er zijn
geen steunpakketten van de overheid en een groot deel van de bevolking leeft volgens het ‘hand to
mouth’ principe. Er moet gewerkt worden om aan het eind van de dag eten te hebben. Verkoop je
niks, heb je aan het eind van de dag geen eten.
Scholarships 2020
De scholen gingen na de sluiting in maart uiteindelijk in september weer open. Dit betekende dat het
schooljaar 2019/2020 pas in december werd afgesloten. De eindexamens vonden in november plaats,
ware het niet dat er een paar examens van te voren waren uitgelekt, waardoor halverwege de examens
’s middags ineens werd besloten alle examens te annuleren. Half december werd bekend gemaakt dat
de nieuwe examens in januari 2021 plaats zullen vinden in plaats van in maart 2021 wat eerst de
bedoeling was. De studenten, waaronder de door ons gesteunde Brown, Floncy, Felix en Jane, moesten
dus ineens flink aan de bak. De resultaten zullen in de loop van 2021 bekend worden.
Voor de 4 studenten die de middelbare school in september 2019 met onze scholarships hebben
afgerond hebben we de aanvraagprocedure gestart voor universiteiten en colleges. Deze procedure
duurt altijd een paar maanden, waardoor er sowieso een tussenjaar is tussen middelbare school en
universiteit/college. Gift heeft uiteindelijk in december 2020 een beurs ontvangen voor de Polytechnic
Universiteit in Blantyre waar hij vanaf januari 2021 zal gaan studeren. Robert, Cliff en Catherine zijn
momenteel nog in afwachting van de uitslag op hun aanvraag voor college.
In januari begint ook het ingekorte schooljaar 2020/2021 dat in oktober 2021 zal worden afgesloten.
We steunen dit schooljaar weer 16 kinderen:
Fayson, Sandra, Farook en Lorita in het 4e jaar.
Aaron, Isaac, Laeca en Trinity in het 3e jaar.
Charity, Lonyeka, Adam en Mayeso in het 2e jaar.
De selectie voor de 4 studenten voor het 1e jaar loopt nog, omdat de kinderen pas in december
examen hebben gedaan in groep 8 en we daarom nog in de procedure van de selectie zitten.
Alle informatie over het scholarships project, waaronder de nieuwe kalender voor zowel het
schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 is te vinden op www.chiwetachildrensupport.com.
Dit is de website van de lokale NGO die we voor dit project hebben opgezet.

Activiteiten
De Tennisclinic die we in maart hadden gepland is net als de Pubquiz die we voor later in het jaar
hadden bedacht niet doorgegaan vanwege Covid19. We hebben nog wel de whiskyproeverij kunnen
organiseren in januari, en op 6 september hebben 30 enthousiaste deelnemers mee gerend met de 4e
Discover the World run. Georganiseerd met de geldende Corona maatregelen van dat moment.
Leden en donaties
Dankzij 3 trouwe leden en de opbrengsten van de activiteiten hebben we de scholarships weer rond
gekregen. 2021 wordt echter een uitdaging, omdat we simpelweg minder fondsenwervende
activiteiten hebben kunnen organiseren en dat voor de komende tijd ook nog zal gelden.
Wil je ook lid worden van Discover the World voor Eur 5 of Eur 10 per maand stuur dan een mail naar
info@discovertheworld.nl. Voor Eur 120,- per jaar kunnen we al 1 student een jaar lang steunen.
Eenmalige donaties zijn uiteraard ook zeer welkom en kunnen overgemaakt worden naar:
Stichting Discover the World
NL02INGB 0006 0976 95
ovv Scholarships Malawi
Verloving & Trouwerij
Waar velen 2020 snel zullen willen vergeten kan ik het niet laten ook een persoonlijke noot in dit
jaarverslag op te nemen, omdat 2020 wel degelijk ook mooi nieuws heeft opgeleverd. Op 2-2-2020
ben ik verloofd en op 12-12-2020 getrouwd met Chichi. Ondanks dat ik nog wel in Nederland woon
kan ik me nu helemaal vinden in de uitspraak ‘They call it Malawi, we call it home’. Dit geldt nu zeker
voor mij en hopelijk binnen niet al te lange tijd ook weer voor reizigers en vrijwilligers die Malawi gaan
ontdekken.

