GENERATION COOPERATION MALAWI
ONZE PARTNER IN HET ZUIDEN

ALGEMENE INFO
GenCoo Malawi draait op volle toeren.
Dit jaar, 2016, heeft voor ons bovendien heel wat in petto!
Via deze nieuwsbrief houden we jullie voortaan op de hoogte van onze projecten.
1. Elk onderdeel kreeg een logo. Zo zie je gemakkelijk onze verschillende acties
2. De informatie is kort & krachtig.
3. In een wip ben je helemaal up-to-date!

SCHOOL
Afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor de school. Heel wat kinderen haakten af. De voornaamste reden
daarvoor was de hongersnood die in Malawi heerste door de mislukte oogst van 2015. Het schoolcomité ging
vanaf begin 2016 in de omliggende dorpen langs om ouders te informeren over het belang van onderwijs, en
hierdoor is het aantal schoolgaande kinderen opnieuw sterk aan het groeien. Shadreck probeerde eveneens
stukwerk aan te bieden aan ouders die hun kinderen naar school wilden sturen wanneer ze het
inschrijvingsgeld niet konden betalen. Het aantal kinderen in de school van GenCoo is momenteel tot 80
gestegen.

DAMPROJECT
Door de verandering van ons klimaat en mede door El Nino, is tijdens het regenseizoen hevige regenval
geweest op bepaalde dagen, waardoor de dam gedeeltelijk beschadigd werd. Vorig jaar gebeurde dit ook al een
keer. Toen werd de dam opnieuw verstevigd en werd er een overloop gemaakt, waar overtollig water langs kon
gestuurd worden. Helaas bleek dit alsnog onvoldoende te zijn. We bekijken nu verder hoe we dit probleem
kunnen oplossen. Dit betekent dat er op de GenCoo site nog steeds geen waterbron beschikbaar is.

GenCOO Nieuwsbrief

EDITIE 2 – nummer 1

Maart 2016

BOERDERIJ
Op dit moment bestaat de boerderij uit ‘lokale’ kippen en een varkensboerderij.
De ‘lokale’ kippen lopen vrij rond binnen een afgebakend terrein. Ze zijn niet bedoeld voor productie van eieren,
maar zijn bedoeld voor eigen gebruik en voor de school.
Vorig jaar was er een kippenboerderij met legkippen. In 2015 hebben deze kippen voor extra geld gezorgd, en
het plan was om in 2016 met een nieuw lot kippen de boerderij verder te zetten. Echter door een ziekte onder
pluimvee in de regio waar GenCoo de kippen aangekocht heeft, werd er een verbod op het transport van kippen
opgelegd. We wachten nog op nieuws wanneer we opnieuw met de kippenboerderij kunnen starten.
Sinds vorig jaar zijn we gestart met een varkensboerderij. 5 volwassen varkens werden aangekocht, en
hebben op bijna een jaar tijd voor meer dan 25 biggetjes gezorgd, waarvan er nu een 5tal verkocht zijn.
Wanneer al deze biggen verkocht kunnen worden zal dit voor een grote financiële meerwaarde voor GenCoo
Malawi zorgen.

VOLGENDE ACTIES
In juli en augustus 2016 komen een tiental studenten van Edukado Vzw naar Malawi. Gedurende deze twee
maanden zullen deze studenten meebouwen met lokale werkkrachten aan een nieuw schoolgebouw. Het
kenniscentrum waar de school nu gevestigd is, barst namelijk uit zijn voegen.
Twee leden van Edukado Vzw kwam 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.
Op dit moment zijn we voornamelijk bezig met de voorbereiding van hun komst. Shadreck en de andere
medewerkers beginnen binnenkort met de aanleg van extra toiletten, een badkamer, enz. Nieuwe tafels,
stoelen en bedden werden al aangekocht.

NOORDWERKING
We deden in december een aantal activiteiten ten voordele van GenCoo Malawi. Deze activiteiten (o.a. een
kalenderverkoop en kerstmarkt in het kader van Music For Life) brachten een 2500 euro op. Deze opbrengst
wordt nu voornamelijk gebruikt ter voorbereiding van de komst van Edukado.
Volgende activiteit: 3 euro-maaltijd van KWB Mechelen a/d Maas op zondag 17 april --> de helft van de
opbrengst zal gesponsord worden aan GenCoo Malawi!
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