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Hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief. Shadreck en Chief Machilika hebben de afgelopen maanden weer hard
gewerkt op GenCoo. Wat zij bewerkstelligen met weinig middelen, maar met veel passie en doorzettingsvermogen, willen
we graag met jullie delen.

SCHOOL
De afgelopen maanden waren niet gemakkelijk voor de school. Door een mislukte oogst van maïs voor het tweede jaar op
rij, hebben veel gezinnen het moeilijk om voldoende eten te voorzien voor alle mondjes te vullen. Het laatste geld dat ze
dan hebben, is het geld om schoolkosten te betalen, waardoor deze centjes gebruikt worden voor extra (en duur wegens
schaarste) eten te kopen. Dat is heel begrijpelijk, maar dit resulteerde in een grote schooluitval. Ouders stuurden hun
kinderen niet vaak of regelmatig naar school, omdat ze school niet hadden betaald. Toch bleven de leerkrachten ouders
aanmoedigen om desalniettemin hun kinderen naar school te laten komen. Ouders konden opteren voor stukwerk
bijvoorbeeld. Vanaf maart zagen de GenCoo werkers het aantal kinderen vooral in de kleuterschool terug toenemen (daar
was de grootste uitval de afgelopen maanden), omdat maïs opnieuw groeit en gezinnen opnieuw voedsel hebben van hun
akkers.
In maart startten ook de examens, waardoor
leerkrachten de ouders aanmoedigden om hun
kinderen zoveel mogelijk naar school te sturen zodat ze
geen toetsen zouden missen.
Afgelopen week is het tweede trimester afgesloten met
een ceremonie. Op zulke ceremonie laten een aantal
kinderen zien wat ze zoal geleerd hebben in het
trimester. Zo wordt er gedanst en gezongen en voerden
een aantal kinderen ook een toneelstukje op.
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Shadreck vertelt ook dat er veel ouders dit gebeuren
bijwoonden: “Yesterday, we had about 200 parents

attending the ceremony and none left until the
ceremony was over around 1 pm and they started
arriving at GenCoo around 8 am. In other families,
both parents attended even the whole family. You
could see that one kid had four or five guardians
congratulating him or her”. De steun van ouders is
heel belangrijk, omdat de school op die manier ook
gedragen wordt door de gemeenschap.

Door het schoolcomité (een combinatie van ouders en chiefs) is er eveneens besloten dat na de paasvakantie drie
leerkrachten niet meer voor de school zullen werken door ongepast gedrag of te veel afwezigheid zonder een afdoende
reden (bv. ziekte). Er zullen de komende twee weken nieuwe vacatures worden opengesteld zodat bij het begin van het
derde trimester alle klassen een leerkracht hebben.

BOERDERIJ
Varkens:
Door een hevige regenval met rukwinden is een groot deel van de boerderij beschadigd geraakt. Daardoor was de
boerderij niet meer functioneel. Ondertussen zijn deze problemen opgelost en rapporteerde Shadreck ons dat één big
ondertussen 7 biggetjes heeft gebaard, waaronder 3 mannetjes en 4 vrouwtjes. Twee andere biggen zullen deze maand
ook biggetjes baren.
Aantal mannelijke varkens
Aantal vrouwelijke varkens
Aantal biggetjes

2
5
7

Kippen
Met de loslopende kippen gaat het vrijwel goed. Afgelopen week was er wel “a strange disease which attacked mainly the
small chicks. Now it was contained and the small chicks are doing well”.
Op dit moment hebben we volgende kippen op de boerderij rondlopen:
Aantal hanen:
Aantal kippen:
Aantal kuikens/kipjes
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VOLGENDE ACTIES: EDUKADO 2.0
Afgelopen jaar mochten we tien enthousiaste Edukadostudenten verwelkomen die twee maanden lang het beste van
zichzelf hebben gegeven om vier klaslokalen te bouwen. En met succes, want zij werden gretig in gebruik genomen.
Deze samenwerking was heel erg positief, waardoor we dit jaar opnieuw met veel plezier een groep Edukado vrijwilligers
mogen ontvangen, weliswaar met een ander project.
Dit jaar zullen zij ons ondersteunen bij de bouw van een waterput.
Er zijn in het verleden reeds drie pogingen ondernomen die steeds
gefaald hebben (zelf een put boren (1x) en een waterdam aanleggen
(2x)). Nu zullen we in samenwerking met een drietal dorpjes in de
omgeving een waterput op zonne-energie (duurzaam) construeren
waarbij water via pijpen naar onze site zullen gepompt worden. De
nabijgelegen scholen werken met een soortgelijk systeem en blijkbaar
met succes. Wij zijn heel erg blij met deze samenwerking en kijken er
alvast heel erg naar uit!

NOORDWERKING
Maandag 24 april wordt er door Educate-Me Kameroen en GenCoo Malawi een workshop georganiseerd in samenwerking
met de organisatie Wilde Ganzen. Samen met deze organisatie zullen wijzelf als andere organisaties stilstaan bij
fondsenwerving en hoe we ook fondsen kunnen werven in het zuiden en die pistes zo optimaal mogelijk kunnen benutten.

Alvast bedankt!
Het GenCoo team
Michèle, Shadreck, Bram & Ilse
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