Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 begon in januari met de uitgestelde examens van het schooljaar 2019/2020. Door
Covid19 was het schooljaar al uitgelopen en tijdens de examens in november 2020 bleken een paar
examens uitgelekt waardoor halverwege de examenperiode werd besloten alle examens te schrappen
en te verplaatsen naar januari 2021. Ondanks de warrige voorbereiding zijn onze 4 studenten Jane,
Floncy, Brown en Felix allemaal geslaagd.
Het schooljaar 2020/2021 begon aansluitend in januari en is wederom door Covid19 regelmatig een
beetje uitgesteld, met uiteindelijk de examens in November 2021. Fayson en Farook zijn geslaagd.
Sandra en Lorita moeten nog een herexamen Engels doen. Hoe goed je cijfers ook zijn, zonder een
voldoende op Engels slaag je niet.
Covid19
De scholen zijn dus regelmatig gesloten geweest en verder zijn er ook de nodige maatregelen getroffen
met onder andere mondkapjes en gesloten grenzen om de besmettingen zo laag mogelijk te houden.
Mede hierdoor, maar waarschijnlijk met name door de hoge temperaturen en relatief weinig
reisbewegingen is Malawi tot nu toe gelukkig minder zwaar getroffen door Corona dan de meeste
westerse landen. De totale aantallen sinds het begin van de epidemie stonden eind december op
70000 besmettingen en 2300 doden. Tijdens Omikron liepen het aantal besmettingen in december
even op tot bijna 1000 per dag, maar zakte daarna al snel weer. Omdat de serieuze Corona gevallen
relatief meevallen wordt er ook weinig getest, waardoor er in de praktijk wel veel meer besmettingen
zijn geweest. Van de serieuze gevallen kwamen mensen nog relatief fit in het ziekenhuis, familieleden
mochten vervolgens niet op bezoek en een paar dagen later hoorden ze van het ziekenhuis dat het
familielid was overleden. Hierdoor ontstond veel wantrouwen en angst naar de ziekenhuizen,
waardoor veel mensen besloten zich niet te laten testen bij klachten.
Covid19 is echter niet het grootste probleem in Malawi. Ter vergelijking, alleen in 2020 zijn er al bijna
7 miljoen gevallen van malaria geregistreerd in Malawi, waarvan 2500 zijn overleden, op een totaal
aantal inwoners van ongeveer 19 miljoen. Daarmee was malaria ‘slechts’ doodsoorzaak nummer 6 na
HIV/AIDS, kindersterfte, TBC, diarree en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals longontsteking.
Eigenlijk zit Malawi simpelweg standaard in code zwart waar dagelijks keuzes moeten worden gemaakt
wie geholpen kan worden, nog los van de mensen die niet de middelen of het geld hebben om het
ziekenhuis te bereiken.
Vaccineren tegen Covid19 wordt geadviseerd door de regering en de bevolking kan zich gratis laten
vaccineren. Momenteel is echter alleen AstraZeneca beschikbaar en in mindere mate Janssen. Pfizer
en Moderna zijn in Malawi (nog) niet te krijgen.
Scholarships 2022
4 januari is het schooljaar 2021/2022 begonnen met de examens gepland eind augustus/begin
september. Het is dus een verkort jaar, met het idee om vanaf het schooljaar 2022/2023 weer het
normale schema aan te kunnen houden. Dit is uiteraard nog steeds allemaal onder voorbehoud van
de verdere Corona ontwikkelingen.
Ondanks dat het jaar korter is dan normaal zijn de school fees wel gestegen, van MWK 195 000 ( ong
Eur 205,- ) naar MWK 255 000 ( ong Eur 270,-).

Met ons scholarships programma steunen we weer 16 studenten, 4 in elk jaar van de middelbare
school. Daarnaast ondersteunen we onze afgestudeerde studenten met aanvragen voor colleges,
universiteiten en/of het vinden van werk.
Een van onze studenten, Gift, die met ons scholarships programma de middelbare school heeft
afgerond en nu met een beurs van de regering het 2e jaar van de studie Business Administration aan
de Polytechnic University in Blantyre ingaat, steunen we aanvullend met Eur 250,- voor de
accommodatie en maaltijden.
Het totale scholarships programma voor het schooljaar 2021 - 2022 komt daarmee uit op een bedrag
van Eur 2400,Activiteiten
Het scholarships programma financieren we grotendeels met activiteiten. Vanwege Covid19 konden
er fysiek echter minder activiteiten doorgaan, dus hebben we besloten 2 activiteiten online te
organiseren.
Met een crowdfunding via Go Fund Me hebben we een bedrag van Eur 150,- opgehaald, maar de
grootste klapper kwam met de online quiz in mei. Voorafgaand aan de quiz hebben we de teams een
online presentatie gegeven over Malawi in het algemeen en het scholarships project in het bijzonder
Met deze quiz hebben we dankzij een paar grote donaties uiteindelijk een bedrag van Eur 1141,opgehaald. Op deze manier konden we het schooljaar 2020/2021 volledig financieren.
In september kon de inmiddels alweer 5e editie van de Discover the World run wel gewoon doorgaan.
De 24 deelnemers hebben met hun deelname niet alleen op een sportieve manier aan hun gezondheid
gewerkt, maar ook weer gezorgd voor sponsorgeld wat uiteindelijk een bedrag van Eur 675,- heeft
opgeleverd. Daarmee zijn ook de financiën voor de 1e termijn van het schooljaar 2021/2022 rond.
Donatie opties
Het scholarships programma is elk jaar afhankelijk van donaties en voor het schooljaar 2021 – 2022
hebben we nog een bedrag nodig van Eur 1600,-. Voor de eerste termijn van januari – maart hebben
we de Eur 800,- al bij elkaar, voor de 2e termijn dat voor eind maart betaald dient te worden hebben
we echter nog Eur 800,- nodig en hetzelfde geldt voor de 3e termijn dat voor eind juni betaald dient
te worden.
Elke donatie is welkom om het scholarships programma voor het schooljaar 2021 – 2022 weer rond
krijgen. Nu het programma al meerdere jaren loopt en succesvol is gebleken zijn er meerdere opties
om Discover the World met het scholarships programma te steunen:
-

Steun onze student op de Universiteit met een bedrag van Eur 250,- per jaar. Hij gaat komend
jaar het 2e jaar in op de Polytechnic University in Blantyre waar hij Business Administration
studeert. Over 3 jaar hoopt hij aan deze universiteit af te studeren. Mocht je er voor kiezen
om deze student te steunen houden we je uiteraard op de hoogte van zijn prestaties, zowel
door berichten van hemzelf, de universiteit als van ons.

-

Steun een student naar een National Boarding Secondary School voor Eur 175,- per jaar.
In het 3e en 4e jaar steunen we twee studenten naar deze middelbare school, twee jongens en
twee meisjes. Bij het steunen van een van deze studenten zullen we je ook op de hoogte
houden van de resultaten van de gesteunde student op de middelbare school.

-

Steun een student naar een District Boarding Secondary School voor Eur 110,- per jaar.
We hebben er voor gekozen om alleen nog studenten te selecteren voor de District Boarding
Secondary Schools. Deze middelbare school is goedkoper dan de National Boarding Secondary
School, terwijl de resultaten van onze studenten op beide scholen ongeveer hetzelfde zijn en
even zwaar gelden. Er zijn 2 van deze middelbare scholen in het District Salima waar we actief
zijn, waardoor contact met de scholen en de studenten bovendien makkelijker is. Bij het
steunen van een van deze studenten voor Eur 110,- per jaar kan je de voortgang van de student
dus beter volgen en eventueel al vanaf het 1e jaar van de middelbare school steunen en
gedurende de gehele middelbare schooltijd bijhouden.

-

Doneer een bedrag naar keuze.

Voor het steunen van een of meerdere studenten mail naar: info@discovertheworld.nl
Voor donaties mag het bedrag overgemaakt worden naar:
Stichting Discover the World
NL02INGB 0006 0976 95
ovv Scholarships Malawi
Leden
We hebben ook een paar leden die we erg dankbaar zijn voor hun vaste maandelijkse bijdrage.
Uiteraard verwelkomen we graag meerdere leden. Lid worden kan voor elk gewenst bedrag. Mocht je
lid worden voor een vast bedrag voor 5 jaar is het bedrag zelfs aftrekbaar. Interesse om lid te worden?
Mail naar info@discovertheworld.nl.
Kom in actie voor Malawi
Wat doe jij voor de wereld? Steun je nog geen goed doel? Waarom dan niet het scholarships project
in Malawi? Mocht je geen geld willen of kunnen doneren, heb je er dan wel eens aan gedacht dat je
ook tijd kunt doneren? Iets wat zowel letterlijk als figuurlijk nog wel eens waardevoller kan zijn!
Dat kan bijvoorbeeld door te helpen met het organiseren van activiteiten, of zelf een activiteit
organiseren waarmee wij je dan weer graag helpen. We zijn afhankelijk van onze eigen kenniskring en
we breiden deze kenniskring graag uit, zodat we de ogen van meer mensen kunnen open voor de rest
van de wereld om te helpen waar nodig en anderen te stimuleren om hetzelfde te doen. Dat is waar
Discover the World voor staat en hopelijk wil jij ons hierbij steunen.
Voor meer informatie over het scholarships programma:

www.discovertheworld.nl

:
www.chiwetachildrensupport.com

