Ons project steunen?
Dat kan!
Ook al draait het project op volle toeren en is er al
een grote impact bij de lokale bevolking, toch heeft
het project op dit moment extra middelen nodig.
GenCoo is op een punt gekomen dat ze zichzelf wel
kan voorzien in middelen voor de dagelijkse werking,
maar voor investeringen is er op dit moment geen
geld.

Generation Cooperation

We zoeken altijd sponsors voor:

De aankoop van schoolmateriaal

Het financieren van een gedegen opleiding
van onze leerkrachten

Herstellingswerken aan onze gebouwen

...

Malawi
Contact
Gencoo Malawi
michelepieters@gmail.com
gencoomalawi.eu
IBAN : BE88 0682 4879 67 41
BIC : CKCCBEBB

Mutu umodzi susenza denga
One head alone cannot lift a roof

GENERATION COOPERATION VZW
EEN PROJECT VAN DE GEMEENSCHAP!

WAAR ?
Generation Cooperation vzw (GenCoo) is gevestigd in
MALAWI (Zuid-Oost Afrika), een klein land dat grenst
aan Zambia, Tanzania en Mozambique.
GenCoo is actief in de traditionele regio Chimutu, dat
gelegen is ten Noord-Oosten van de hoofdstad
Lilongwe.

VOOR WIE?

WAT ?

Iedereen is welkom! kinderen, jongvolwassenen en
ouderen; mannen en vrouwen; mensen uit verschillende werelddelen (nu Europa en Afrika); mensen met
verschillende overtuigingen, enz.

GenCoo werkt aan een duurzame ontwikkeling
binnen drie pijlers:

We willen via dialoog nieuwe en oudere ideeën met
elkaar uitwisselen en tot versterkende samenwerkingen
komen.

2.

DOOR WIE ?

WAAROM ?

GenCoo is opgericht door Michèle Pieters (België) en
Shadreck Padoko (Malawi). Ze sloegen de handen in
elkaar in 2008 en begonnen ideeën uit te wisselen
rond duurzame ontwikkeling. Vragen zoals “Wat
betekent ontwikkeling” en “hoe kunnen wij daar aan
bijdragen als jongvolwassenen?” stonden daarin
centraal. Sinds 2010 is Generation Cooperation een
feit. Dankzij subsidies van de provincie Limburg kon
het project starten.

Malawi wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie
vermeld als één van de armste landen in de wereld.

Ondertussen is het team uitgebreid met Ilse Luyten
en Bram Vissers (België).

1.

We willen bouwen aan een duurzaam
ontwikkelingsproject dat de mensen ter plaatse ten
goede komt. We vertrekken daarbij vanuit de ideeën
van de lokale bevolking zelf. Samen met de
gemeenschap bekijken we wat nodig is in de dorpjes.
Wij ondersteunen deze projecten met respect voor
de lokale en culturele gebruiken,.

3.

Economische pijler: we willen dat GenCoo
uiteindelijk zelfvoorzienend zal kunnen
werken. Daarom hebben we een KIPPEN en VARKENSBOERDERIJ uitgebouwd.
Socio-culturele pijler: ONDERWIJS is het
belangrijkste wapen tegen armoede.
Daarom werd er drie jaar geleden gestart
met een lokaal privéschooltje dat kleuter–
en basisonderwijs aanbiedt. Dit schooljaar
schreven zich al 250 kinderen in!
Logistieke pijler: Een DAM is onder
constructie. De keuze voor een dam kan
ons uiteindelijk een aantal voordelen
opleveren zoals o.a. irrigatie van
gewassen tijdens het droogseizoen.

