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ALGEMENE INFO & NIEUWS
Gencoo Malawi ondergaat een druk jaar.
Voornamelijk het bouwen van een nieuw schoolgebouw door Edukado vzw staat op de agenda. Verder gaat onze
werking vlotjes verder, zoals jullie hieronder kunnen lezen.
Verder hebben we nieuws dat we eindelijk een beetje ELEKTRICITEIT hebben op onze site!
We zijn nog steeds (reeds meer dan 2 jaar) aan het wachten op de elektrische aansluiting op onze campus.
Omdat we niet weten wanneer die aansluiting komt, hebben we ervoor geopteerd om te investeren in een
zonnepaneel. Deze voorziet momenteel elektriciteit in het hoofdgebouw.

SCHOOL
De school doet het weer goed. De laatste update geeft aan dat het kinderaantal opnieuw stijgt na een moeilijk
schooljaar het afgelopen jaar (hongersnood). Het aantal kinderen varieert wel nog steeds per dag. Op een
goede dag zijn er een 80-tal kinderen die les volgen.
Daarnaast liet Shadreck ons weten dat een leerling van ons gestorven is door tuberculose. Het was een
kleinkind van een belangrijke chief in ons gebied. GenCoo nam een groot deel van de kosten van de begrafenis
op zich. De familie bedankt ons voor de hulp.

BOERDERIJ
De boerderij bestaat uit kippen en een varkensboerderij.
Met de varkensboerderij loopt alles vlotjes. We hebben weer een deel varkens kunnen verkopen wat weer
centjes in het laatje heeft gebracht. Er zijn nu nog 20 varkens over en deze zijn allemaal in goede gezondheid.
Joe, de verantwoordelijke voor de varkensboerderij, is reeds een maand ernstig ziek. We hebben een lokale
persoon aangesteld om tijdelijk deze dieren te verzorgen.
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In de regio is er nog altijd een kippenziekte onder de kippen. Daarom konden we al een hele tijd geen nieuwe
kippen aankopen. Daarom hebben we momenteel 240 kwartels aangekocht. Er zijn er momenteel 20 gestorven,
maar de rest is in goede gezondheid en zijn begonnen met eieren te leggen. Shadreck geeft al aan dat het een
succesverhaal zal worden. Hij onderhandelt nu met warenhuizen in de stad om onze eieren te kopen.

VOLGENDE ACTIES
Op dit moment worden op GenCoo Malawi de laatste voorbereidingen getroffen voor de komst van een tiental
studenten van Edukado Vzw. Gedurende de twee zomermaanden zullen deze studenten meebouwen met lokale
werkkrachten aan een nieuw schoolgebouw. Het is het eerste project in samenwerking met een andere
organisatie. Dat is wel enorm spannend. We hebben er enorm zin in en zijn er klaar voor om hen op 5 juli te
verwelkomen in het Warme Hart van Afrika.
Twee leden van Edukado Vzw kwamen in februari al een kijkje nemen op onze site om ter plaatse de site te
bekijken en de lokale sfeer en cultuur op te snuiven. Op die manier kregen zij al een beter zicht op het project
in de zomer. Ze maakten volgend verslag:
http://us8.campaign-archive2.com/?u=3f2a2c5157d828a3d3fd4a78c&id=d589373654&e=b53394c7c2

NOORDWERKING
Afgelopen maand organiseerde KWB Mechelen a/d Maas een sobere maaltijd ten voordele van een mooi project
in Suriname en ons project. Dit bracht ongeveer 270 euro op voor GenCoo Malawi. Dankjewel aan de
organisatie dat wij ons project mochten voorstellen en voor iedereen die hierop aanwezig was of gesponsord
heeft!
Verder zetelen Bram en Ilse van GenCoo in de Mondiale Raad van stad Mechelen. Dit jaar werkt stad Mechelen
rond het thema duurzaamheid. Samen met andere partners die in het Zuiden werken, denken we na over
duurzaamheid (wat betekent dit?) en zetten we sensibiliseringscampagnes op in het Noorden (In dit geval
Mechelen) om burgers meer bewust te maken over ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Dit jaar
volgen we ook een studiedag en een workshop rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zo kunnen we nog beter
onze werking afstemmen op deze nieuwe doelen, die de Millenniumdoelstellingen vervangen.
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