
Jaarverslag 2022 

Het verkorte schooljaar 2021 – 2022 dat vanwege COVID19 pas in januari begon is in september goed 
afgesloten door onze studenten. 3 van de 4 studenten hebben het eindexamen gehaald. De 4e is een 
meisje dat zwanger is geraakt, waardoor ze haar eindexamen met een jaar heeft moeten uitstellen en 
er in het schooljaar 2022 – 2023 voor gaat.   

Daarnaast zijn ook 2 studenten geslaagd voor het herexamen. De een was vorig jaar op Wiskunde 
gezakt en de ander op Engels en met een onvoldoende voor een van deze vakken slaag je niet. Een 
herkansing zoals wij dat in Nederland kennen hebben ze in Malawi niet, dus hebben ze een jaar moeten 
wachten. Het geduld is beloond, want nu heeft de een Wiskunde en de ander Engels ook gehaald en 
zijn ze geslaagd. In totaal hebben nu 15 van de 16 studenten dankzij het Scholarships project de 
middelbare school succesvol afgerond. In 2023 doen er weer 4 studenten examen, samen met het 
meisje dat zwanger is geraakt, dus hopen we in 2023 met 5 geslaagde studenten op een totaal van 20 
uit te komen en een score van 100%. Het schooljaar 2022 – 2023 is in oktober begonnen met de 
examens in juli 2023. 
 
Activiteiten  
Zoals bekend financieren we deze Scholarships onder andere met fondsenwervende activiteiten en dit 
jaar hebben we voor het eerst een activiteit in Malawi georganiseerd. Met de Students for Students 
run liepen studenten van de Salima Technical College in Senga Bay een afstand van ongeveer 2 km over 
het strand om geld in te zamelen voor ons Scholarships project. Om zo de middelbare school studenten 
dezelfde mogelijkheid tot een betere toekomst te geven als die zij nu hebben op de Salima Technical 
College. Met deze activiteit hebben we mede dankzij een grote sponsor Eur 1050,- ingezameld.  
 

   
 
Verder hebben we in het begin van het jaar een bierproeverij gehouden bij Baxbier in Groningen. Dit 
was de 2e keer en ook deze keer heeft het weer een gezellige avond opgeleverd, en tevens een bedrag 
van Eur 300,-. In september hebben we met de inmiddels traditionele Discover the World run op het 
4 mijl parcours bij Kardinge ook Eur 300 ingezameld. Hier deed voor het eerst een Malawische aan 
mee, want sinds juni is mijn vrouw in Nederland en zij heeft zich op deze manier ook ingezet voor het 
Scholarships project. 
 
Leden en donaties 
Naast de activiteiten komt het geld binnen via leden en donaties. We zitten nu op 4 leden en deze 
leden betalen elk een vast bedrag per maand. Mocht je ook lid willen worden neem dan contact met 
ons op! 
 
 
 



Last but not least zijn we dankzij meerdere donaties, waarvan een grote, al weer aardig op weg om de 
Scholarships begroting voor het jaar 2022 – 2023 rond te krijgen. Mocht je het Scholarships project in 
Malawi willen steunen kan je contact met ons opnemen of simpelweg een bedrag overmaken naar: 
 
Stichting Discover the World 
tav Scholarships Malawi 
NL02INGB 0006 0976 95 

Voor meer informatie over het scholarships programma:  

 
www.discovertheworld.nl 

:  
www.chiwetachildrensupport.com 

 


