
NIEUWS UIT MALAWI
Nieuwsbrief dorpsprogramma Zilakoma 

Beste sponsor,

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de kinderen in Zilakoma! Bent u ook zo benieuwd 
hoe het met dit mooie dorpsprogramma gaat? Graag delen we de resultaten en uitdagingen 
van het afgelopen jaar met u.

Totaal aantal jonge kinderen (0-7 jaar) bereikt door het programma in Zilakoma. 
De daling is een gevolg van de lockdown tijdens de coronapandemie.



Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Bel (038) 460 4648 of mail naar info@redeenkind.nl
Blijft u bidden voor de kinderen en gezinnen in Zilakoma? Uw steun blijft hard nodig!

Resultaten
1. De peuter- en kleuterscholen in het gebied zijn 
een succes. Ruim 500 kinderen, waaronder 20 
kinderen met een beperking, hadden zo een plek 
om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Ook werd 
hun groei goed in de gaten gehouden. 251 Konden 
doorstromen naar de basisschool!

2. Acht kinderen met een beperking werden 
geholpen met de juiste medische hulpmiddelen. 
Nu kunnen ze meedraaien in het programma én 
naar school.

3. Jongeren volgden vaktrainingen om zo in een 
korte tijd een beroep te leren. We leidden 12 jongeren 
op als trainer, die zelf weer 41 andere jongeren 
trainden. Zo kunnen we op een slimme manieren 
nog meer jongeren bereiken. 

   Leuk weetje 
   de jongeren die opgeleid werden tot metselaar 
renoveerden twee peuter-/kleuterscholen in het 
programma. 

Uitdagingen
1. Ook in Malawi had de coronapandemie een groot 
effect. Veel ouders aarzelden om hun kinderen weer 
naar school te laten gaan, uit angst voor besmettingen. 
Door goede voorlichting over hygiëne en het 
voorkomen van besmettingen konden gelukkig veel 
kinderen toch veilig naar school!

2.  Door wereldwijde inflatie stijgen de prijzen van 
bouwmaterialen. Hierdoor loopt de renovatie van vier 
kindercentra vertraging op. We kijken naar een andere 
besteding van ons budget om de renovatie door te 
kunnen zetten.

3. We zien nog steeds gevallen van kindhuwelijken 
en tienerzwangerschappen. Er heerst veel schaamte 
rondom dit onderwerp en vaak worden zwangere 
tieners verstoten door hun familie. We blijven 
voorlichting geven om het taboe te doorbreken. We 
zorgen ook dat deze meisjes en hun baby’s de juiste 
zorg krijgen. 

Faith kan lopen!
Dit is de zesjarige Faith. Al vanaf 
haar geboorte had ze veel pijn aan 
haar benen. Toen ze ouder werd 
bleek dat ze niet kon lopen. Via 
het programma kon ze naar het 
ziekenhuis voor de juiste hulp. 
Nu hoeft haar oma, die voor haar 
zorgt, haar niet meer elke dag te 
dragen en kan ze zelf lopen. Een 
grote verandering in het leven van 
kleine Faith!

Voor kinderen die moeite hebben met lopen of 

staan werden er speciale frames aangeschaft. 

Een belangrijk onderdeel 
van het programma is 

de inclusie van kinderen 
met een beperking. Door 

samen te werken met 
de Malawi Council voor 

mensen met een beperking 
konden veel kinderen de 

juiste hulpmiddelen of 
behandelingen krijgen!


