Jaarverslag 2017
De acht studenten die we sinds vorig jaar steunen hebben het schooljaar 2016 – 2017 positief afgerond
en zijn samen met vier nieuw ingestroomde studenten in september aan het schooljaar 2017 – 2018
begonnen. We steunen nu 12 studenten op verschillende middelbare scholen in Malawi; vier in het 3e
jaar, vier in het 2e jaar en vier in het 1e jaar. De totale kosten van deze scholarships bedragen Eur 1792,.
De vier studenten in het 3e jaar zijn Robert, Gift, Cliff en Catherine. In het 2e jaar steunen we Brown,
Jane, Felix en Floncy en in het 1e jaar Mtosa, Fayison, Langison en Sandra. Thomas Ngwira selecteert
namens onze lokale NGO Chiweta Children Support jaarlijks vier kinderen die Groep 8 hebben gehaald
en door het Ministerie van Onderwijs zijn geselecteerd voor National of District Boarding School.
We hebben de scholarships dit jaar kunnen financieren door wederom een donatie van Stichting
ViVant (Eur 550,-) en verschillende activiteiten, zoals een Pubquiz bij tennisvereniging GTV van
Starkenborgh (Eur 46,-), een Wijnproeverij verzorgd door Wijnen del Mundo (Eur 245,-) en de 1e
Discover the World run (Eur 590,-) in recreatiegebied Kardinge waar 25 lopers in September de 4 mijl
hebben afgelegd. Gedurende het hele jaar heeft bij tennisvereniging GTV van Starkenborgh een
donatiepotje gestaan en dit heeft Eur 129,- opgeleverd. Verder hebben we ons 1e lid mogen begroeten
en hopen we dat er snel meer volgen!
In September is Frank Arents op eigen kosten naar Malawi geweest om zowel middelbare scholen te
bezoeken, studenten te spreken als het programma met Thomas Ngwira te evalueren. Conclusie is dat
het programma goed loopt, maar dat een periode van tien dagen echter te weinig is om veel te kunnen
bekijken of veel studenten te spreken. Daarom heeft Frank Arents besloten in 2018 langer naar Malawi
te gaan om het scholarships programma beter te kunnen onderzoeken en beoordelen.

