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U leest de eerste-editie van de nieuwsbrief van Open Arms Malawi van dit nieuwe jaar. 2011 
is een ontzettend druk, maar mooi jaar geweest in Open Arms. Er zijn 64 nieuwe gezichten 
bijgekomen, en 44 peuters konden succesvol terugkeren naar hun geboortedorp. Dit jaar 
breekt er een hele nieuwe en spannende fase in Open Arms aan; de kinderen uit het eerste 
Foster-huis (Rose’s House) gaan namelijk aankomende september naar de middelbare 
school. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.  
 
Situatie in Malawi 

Grote politieke veranderingen in Malawi. Al maanden riepen betogers in de straten van 
Malawi om het vertrek van president Bingu wa Mutharika. Mutharika gaf de politie steeds 
meer bevoegdheden om tegenstanders op te pakken en introduceerde strengere 
mediawetgeving. Inspraak duldde hij niet. Maar, afgelopen 7 april is President Bingu wa 
Mutharika overleden aan een hartstilstand. Vicepresident Joyce Banda heeft zijn rol 
overgenomen. Joyce Banda is de eerste vrouwelijke Malawiaanse president en zij is een 
voorvechtster voor de rechten van vrouwen en kinderen. 
Economisch gaat het helaas nog steeds niet goed. Er zijn tekorten in brandstof, buitenlandse 
valuta, elektriciteit en water. De Kwacha is met 49% gedevalueerd en de prijzen zijn dus 
enorm gestegen. Dit alles leidt tot meer en meer nieuwe opnames in Open Arms. 
 

Zes nieuwe kinderen in zes dagen tijd 

De titel zegt het al, maar begin dit jaar zijn er in zes 
dagen tijd zes baby’s bijgekomen.  
Gladson is de oudste (en de grootste).Hij werd tot voor 
kort opgevoed door zijn oudste zus die zelf ook pas 
negen jaar was. Zij heeft dit voor haar leeftijd heel goed 
gedaan, maar kon het niet volhouden. Gladson is nu 5 
maanden in Open Arms en het gaat heel goed met 
hem, maar hij mist zijn zusje enorm. Er wordt op het 
moment gezocht naar mogelijkheden om hen te 
herenigen. Muliena verloor haar moeder aan 
tuberculose. Haar oma probeerde haar en haar broers 
en zussen zo goed als het kon op te voeden, maar 

Muliena raakte toch ondervoed en een welzijnsambtenaar heeft haar toen naar Open Arms 
doorverwezen. Madelitso en Calista zijn beiden achtergelaten door hun moeders. Beide 
moeders zijn geestelijk gehandicapt en konden niet goed voor de kinderen zorgen.  
Boyce is nu 2 maanden oud. Nadat zijn moeder overleed heeft zijn oma geprobeerd hem te 
verzorgen. Helaas werd de zorg voor oma teveel en kreeg Boyce ook nog de waterpokken. 
Bij binnenkomst woog hij slechts 6 pond. Het gaat nu beter met hem, en hij begint soms 
zelfs te glimlachen. En dan ons zesde kind op de zesde dag: Emmanuel. Emmanuel zag er 
bij binnenkomst uit als een 5 maanden oude baby, terwijl hij toch al ruim een jaar was. Hij 
woog slechts 4.6 kg. Hij was stil en heel erg rustig en leek zich te hebben overgegeven aan 
de situatie. Gelukkig is dit aan het veranderen. Hij krijgt extra maaltijden en 
voedingssupplementen en is in de laatste maanden behoorlijk gegroeid. Hij maakt contact 
met andere kinderen en begint zelfs met lopen (tenminste als je zijn hand vast houdt…)  



Esther loopt 

Esther is bijna 2 en een 
1/2 jaar oud, en verloor 
haar tweelingzusje toen 
ze nog geen half jaar 
was. Bij haar geboorte 
zijn er complicaties 
opgetreden en is zij 
gehandicapt geraakt. Ze 
beweegt, hoort en spreekt 
beperkt. Door middel van 
alle donaties heeft Open 
Arms haar alle specialistische zorg kunnen geven die ze nodig had. Na heel veel 
fysiotherapie zet ze nu haar eerste stapjes! is Dit is boven mijn persoonlijke verwachting. 
Vorig jaar ben ik namelijk in april enkele keren met de ladies mee geweest naar haar 
fysiotherapie. Ze kon toen nog niet eens op haar benen staan. Geweldig nieuws dus! 
 

Eric wordt dokter 

 

Eric is samen met zijn tweelingbroer opgegroeid in Open Arms. Hij is nu acht jaar en leert al 
wat Engels op school. Sinds 2 jaar woont hij (samen met zijn broer) in het Sekwe foster huis, 
en gaat hij naar de Ladybird basisschool in Blantyre. Eric wil later dokter (dotore) worden. 
Als we hem kunnen blijven steunen wordt hij dat misschien ook wel! 
 
Nieuwe isoltatie afdeling 

Sinds een aantal weken is ook eindelijk de nieuwe isolatieruimte in gebruik. Open Arms 
Blantyre heeft deze ruimte (met alles 
erop en eraan) aan het bestaande huis 
laten bouwen. Er staan zelfs enkele 
nieuwe stapelbedden voor de kinderen 
die in quarantaine moeten . Een van de 
eerste gasten in deze ruimte was kleine 
John. John kwam ongeveer een half 
jaar geleden binnen in Open Arms. Hij 
was toen één jaar oud en woog 8 pond. 
Hij had schurft over zijn hele lijfje. Na 3 
weken van intensieve verzorging in de 
isolatieruimte ging hij met grote stappen 
vooruit. De schurft was weg, en hij was 
al flink aangekomen. Hij is nu nog wel 
onder toezicht van een lokale kinderarts maar speelt volop met alle andere kinderen in Open 
Arms. 



 Memory en Moreen 

Twaalf juni arriveerde de tweeling Memory en 
Moreen, samen met hun oma, in Open Arms. De 
twee dames zijn nu 11 maanden oud en hun voogd 
is hun oma. Helaas kan oma niet meer voor hen 
zorgen. Oma had zelf ooit acht kinderen, maar heeft 
alle kinderen in de afgelopen jaren een voor een 
verloren. Zij kreeg dan ook steeds meer 
kleinkinderen onder haar hoede. Afgelopen april 
overleed ook haar laatste zoon en de moeder van 
de tweeling, waardoor zij nu de zorg heeft over 8 
kleine kinderen. De bedoeling is dat de kinderen ooit 

weer terugkeren naar hun oma, maar voor nu zullen ze verzorgd worden door Ireen. Ireen 
werkt al meer dan negen jaar voor Open Arms, en persoonlijk draag ik haar een ontzettend 
warm hart toe. 
 
  
Langlopende projecten in Kumanda Village 

In de afgelopen jaren heeft Open Arms vijf “feedingstations/ kleuterscholen gebouwd. De 
eerste is ruim negen jaar geleden in Kumanda village neergezet, een dorpje niet al te ver 
van Blantyre. Nu negen jaar later was het tijd om de kleuterschool op te knappen, en het 
bedrijf Johnson en Johnson is dit met een club 
vrijwilligers komen doen. Toen de vrijwilligers 
vorige maand met het project startte was het 
gehele dorp in rep en roer en werd er een 
bijeenkomst georganiseerd door het dorpshoofd. 
Voordat het dorpshoofd en dorpsoudste namens 
het hele dorp haar dank voor alle hulp uitsprak 
introduceerde zij als eerste haar kleinzoon 
(Laston) met wie het gehele project in Kumanda 
is gestart. Het dorpshoofd verloor namelijk negen 
jaar geleden haar dochter. Laston werd daardoor 
wees. Oma had in die tijd niet de financiële 
middelen om voor hem zorgen en zocht contact 
met een lokale welzijnsinstelling. Laston kwam 
via hen in Open Arms terecht en heeft daar 2 jaar 
lang gewoond. Tijdens de outreach-bezoeken 
naderhand bleek dat er in Kumanda relatief veel 
ondervoede kinderen waren en dat er in de 
omgeving geen kleuterschool aanwezig was. 
Deze kleuterschool in combinatie met een 
feeding station heeft Open Arms toen in 2003 
gebouwd met behulp van sponsoring van 
Johnson en Johnson. Al negen jaar krijgen de 
kinderen die dagelijks naar deze kleuterschool 
komen naast onderwijs ook een warme en 
voedzame maaltijd (zie foto). Dat is dan weer een 
stimulans voor ouders om de kinderen naar school te sturen. Nu, in 2012 zijn de vrijwilligers 
van Johnson en Johnson teruggekomen. Ze hebben een nieuw toiletgebouw neergezet en 
de boel opgeknapt (met hulp van alle kinderen, die met veel plezier hun geverfde handjes op 
de muren hebben vereeuwigd ). 
 



Startpakketten voor familieleden die voor de 
kinderen uit Open Arms zorgen 

Ook dit jaar heeft Open Arms weer 250 startpakketten 
met maïs, verschillende soorten zaden en mest 
gemaakt om te verspreiden onder de families die 
zorgen voor de kinderen die ooit in open Arms hebben 
gewoond. De meeste plattelandsdorpjes waar de 
Open Arms-kinderen naar terugkeren zijn vaak 
ontzettend arm en totaal afhankelijk van landbouw 
voor hun voedsel en inkomen. Deze pakketten moeten 
de gehele familie ondersteunen om te overleven en 
een bestaan op te bouwen. Dit geldt ook voor Isha, die 
onlangs vanuit Open Arms Mangochi weer bij haar 
familie ging wonen( tante en 11 nichtjes en neefjes). 
Dit soort startpakketten kunnen zo vlak voor het 
regenseizoen het verschil maken. Niet alleen voor nu, 
maar ook voor de toekomst 

 

Donaties en inspanningen vanuit Nederland 

Wij doen het goed hier in dit kleine landje. We hebben 
afgelopen jaar in totaal 20.000 Euro bij elkaar 
gesprokkeld! In de vorige nieuwsbrief hebben we de 
grootste donateurs al bedankt (de Zoeterwoudse 

missieveiling en de Radboud apotheek), maar er zijn nog enkele initiatieven geweest die niet 
onvermeld kunnen blijven. Allereerst een flinke donatie van Rotary-Club Arnhem Oost. Maar 
ook individuele initiatieven zoals bijvoorbeeld van Lisette Maas, een voormalig vrijwilliger van 
Open Arms, die zich al jaren financieel inzet voor de educatie en ontwikkeling van James. 
Tevens zamelt zij elke keer weer met de op dat moment aanwezige exchange studenten van 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen geld in. Fantastische initiatieven waar open Arms niet 
buiten kan. 
 
Wilt u ook wat doen? Of zelfs nog een stap verder gaan en vaste donateur worden dan hoor 
ik dat graag. Maar u kunt uw giften ook gewoon direct overmaken naar:  
 

Rekeningnr. 4318297, t.n.v. Open Arms Malawi, Nijmegen o.v.v: gift ANBI Open Arms. 
www.openarmsmalawi.org of carlijnhooijmans@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u nog meer zien en weten over de kinderen in Open Arms; surf dan ook eens naar de 
website: www.openarmsmalawi.org of bekijk de Facebook pagina. 
http://www.facebook.com/#!/openarmsmalawi  
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