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Hartelijk dank
Het werk van de Odini Malawi Stichting is
gericht op het (blijvend) verbeteren van de
levenssituatie van de mensen die God op
ons pad brengt in Malawi.
Al 17 jaar worden projecten opgezet en
uitgevoerd die de gemeenschap en de
individuele bewoners ten goede komen. In
al die jaren is gebleken dat een van de
beste manieren om kansen op een beter
leven te vergroten is het zorgen voor goed
onderwijs. Dit is een van de redenen dat
we op dit moment proberen op meerdere
plaatsen in het land Nursery scholen voor
3 tot 5 jarigen op te zetten. Daarnaast
worden een aantal jongeren gesponsord
voor de middelbare school,
beroepsonderwijs of universitaire
opleiding. Het is mooi om zien dat deze
kinderen die de kans hebben gekregen om
door te leren nu een mooie schakel zijn in
de maatschappij. Nadat ze afgestudeerd
zijn en een baan hebben, betalen zij de
studie voor meerdere familieleden of
vrienden, zodat die dezelfde mogelijkheid
hebben als zij gehad hebben, zo rolt de bal
mooi door.

Reis Alfred oktober 2020
In oktober 2020 is Alfred naar Malawi
geweest. Wat hem opviel is dat de mensen
die via de stichting een opleiding hebben
genoten ook daadwerkelijk hiervan
profiteren en verbetering ervaren.
Ook de diverse projecten die mensen
helpen aan een baan en levensonderhoud
zijn een knipoogje in wat we dankzij u
hulp kunnen doen.
De tweedehandswinkel in Chisenga is één
van die mooie projecten.
Er is dit jaar een nieuwe president
gekozen. Wij en de mensen in Malawi zijn
hier erg blij mee. Het is een eerlijke en
rechtvaardige man. We hopen dat hij het
land in wijsheid regeert. Er zijn al veel
verbeteringen geconstateerd.

We hopen nog heel veel mensen te vinden
die de studie van schoolkinderen willen
betalen, voor €20,00 per maand kunt u
iemand sponsoren.
We willen iedereen heel hartelijk
bedanken! Dankzij u hulp de afgelopen
jaren in de vorm van giften, ideeën en
gebeden hebben we weer veel kunnen
betekenen voor de mensen in Malawi.
Daarvoor zijn wij vooral God erg
dankbaar, we ervaren Zijn Zegen telkens
weer.

Voedseltekort
Een van de moeilijke dingen waar we
steeds tegen aanlopen is het voedseltekort.
Door middel van onderwijs en een andere
manier van verbouwen proberen we hier
wat aan te doen, maar helaas ook dit jaar
zal de honger toeslaan.

We zijn dan ook genoodzaakt
voedselpakketten uit te delen om zo een
ramp te voorkomen.
We willen u vragen hier in bij te dragen.
Analfabeten
Een aantal vrouwen in Mulanje die hebben
leren lezen en schrijven hebben een
certificaat ontvangen. Aan het eind van de
cursus kregen ze een Bijbel. Ze waren erg
blij met de Bijbel die ze nu ook echt zelf
kunnen lezen. Er hebben zich weer nieuwe
vrouwen aangemeld voor de cursus. Zij
zien nu ook het belang in van het
analfabetiseringswerk.

Helpende hand
We zijn dringend op zoek naar mensen
met een warm hart voor de mensen in
nood, dit i.v.m acties die we willen
opzetten, zoals marktverkoop,
sponsoracties, PR en iemand die ons wil
helpen op het gebied van meer
bekendheid op Sociaal Media en
websitebeheerder. Het zou fijn zijn als ons
team versterkt wordt!
Oma project
Het oma project willen we nogmaals
onder uw aandacht brengen voor €10,00
per maand helpt u een oma haar
kleinkinderen onderhouden.

Gezegende Kerst
We willen u allen gezegende
feestdagen toewensen en hopen dat u
ook in 2021 de Odini Malawi Stichting
een warm hart toedraagt. Uw giften
zijn meer dan welkom. Rekeningnr.:
NL42 INGB 0009 522918 t.n.v. Odini
Malawi Stichting, Weegpad 31, 3371
HH Hardinxveld- Giessendam. Tel:
0184 – 611229
odini@odinimalawi.nl

We zijn een ANBI stichting, d.w.z. dat uw
gift aftrekbaar is van de belasting.
Bezoek ook onze website:
www.odinimalawi.nl
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