Jaarverslag 2015
In het eerste half jaar van 2015 is de bouw van de 2 klaslokalen en de extra 8 toiletten afgerond en in
augustus 2015 is Discover the World ter plaatse geweest om het resultaat te bekijken en te evalueren.
Het nieuwe gebouw ziet er fantastisch uit en zo ook de nieuwe toiletten. De toiletten waren nog
afgesloten, zodat niemand er gebruik van zou maken tot het nieuwe schooljaar in september zou
beginnen, maar samen met Thomas die de sleutels heeft hebben we de gebouwen ook van binnen
kunnen bekijken. Het ene gebouwtje van 4 toiletten is voor de jongens en het andere gebouwtje met
4 toiletten is voor de meisjes.
Na de succesvolle afronding van dit project was er nog een bedrag van Eur 1035,- over. Dit bedrag is
onder andere geïnvesteerd in het planten van extra bomen. Voor Eur 180,- heeft Discover the World
200 bomen gekocht plus bescherming en de Forest Department of Malawi heeft het project met 300
extra bomen gesteund, omdat herbebossing in Malawi noodzakelijk is en waar mogelijk gestimuleerd
wordt. In totaal zijn er dus 500 bomen geplant.
Verder is in samenwerking met Thomas een pilot gestart voor doorstroom van kinderen naar de
middelbare scholen en steunen we in het schooljaar 2015/2016 4 kinderen die vorig jaar groep 8
hebben gehaald, maar de kosten van de middelbare school niet kunnen betalen. De scholarships voor
deze kinderen komen totaal uit op een bedrag van Eur 713,-.
Het restbedrag van Eur 142,- zal gebruikt worden voor het opzetten van een nieuwe stichting Chiweta
Thandizo La Ana. Thomas Ngwira en Frank Arents financieren allebei 50% op eigen kosten en we
hopen deze stichting in 2016 te kunnen realiseren om zo meer kinderen door te kunnen laten stromen
naar het middelbaar onderwijs. Chiweta is de geboortestreek van Thomas en de naam verwijst naar
een rivier met warm water waar de lokale bevolking zout vandaan haalde in de hoop te kunnen
overleven. Thandizo La Ana betekent in het Chichewa (de algemene taal in Malawi), zoiets als 'doing
good for children'. Chiweta Thandizo La Ana verwijst dus duidelijk naar Malawi en heeft als doel om
zich in te zetten voor de kinderen en ze hoop te geven op een betere toekomst.

