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Mijn naam is Chisomo Mwale,  ik woon in Malawi en ben 11 jaar 
Toen ik 4 dagen oud was stierf mijn moeder, zij was 28  
Toen ik 10 maanden was stierf mijn vader 
Mijn oma heeft mij tot mijn derde verzorgd, 
Toen stierf zij ook. 
Na de begrafenis ging ik bij de zus van mijn moeder wonen 
Zij was lief maar ging dood toen ik 7 was. 
Haar man was ook al dood. 
Ik heb een zus en broer, die wonen in een ander dorp en ik heb hen nog nooit gezien 
Ik woon nu bij de zus van mijn oma, zij is heel oud en erg ziek. 
Elke morgen haal ik water voor haar in een aarden pot en zorg ik voor haar 
Binnenkort gaat zij ook dood en heb ik geen familie meer om bij te wonen 
Deze week kwam een mevrouw en die heeft mijn naam op geschreven . 
Ze zei dat ik een guardian , iemand die mij gaat begeleiden, zal krijgen en dat er een opvanghuis is waar voor 
mij gezorgd zal worden. 
Misschien kan ik dan ook weer naar school. 
Ik heb gehoord dat mensen uit Nederland helpen om mij onderdak te geven  
Tawonga Chomene,  heel hartelijk dank aan al deze goede mensen  
Nu is er weer een toekomst voor mij 
 
Chisomo Mwale, Malawi, 11 jaar 
 
 
Goede Vrienden van St. John´s     Eys, 20 december 2003 
 
Dit verhaal van Chisomo Mwale is bij een aantal van u bekend . Het werd voorgelezen tijdens 
de Missa Luba op 7 september in Eys. 
Chisomo Mwale, een kind uit de buurt van Mzuzu, staat voor zovele kinderen in Malawi. 
Allemaal kunnen we ze niet helpen , een deel van hen wel. 
 
Vanuit St John’s hospital werkt  SASG (St John’s Aids Support Group) .  
SASG begeleidt het Masasa –Sonda  Orphan Care Project. 
In Masasa staat reeds een wezenopvanghuis en in Sonda is de grond bouwrijp gemaakt en zijn 
de stenen gebakken voor de bouw van een groter opvanghuis. 
In deze opvanghuizen krijgen kinderen voorlichting, er is opvang voor hele jonge kinderen , 
er worden activiteiten georganiseerd buiten schooltijd en kinderen die niet naar het 
vervolgonderwijs mogen, kunnen hier een opleiding tot metselaar, kok, naaister, timmerman 
of metaalbewerker volgen. 
SASG werkt samen met vrijwilligers (guardians) die de zorg voor weeskinderen op zich 
nemen. 
 
Wat is er verder gebeurd in 2003? 
 
Actie Bisschoppelijk College Roermond voor wezenopvanghuis Sonda. Samen met de 
bijdrage van Wilde Ganzen heeft dit E 19.000,- opgebracht. Er werd gewerkt, gelopen, 
eetwaren verkocht en een lesmarathon gevolgd. ´s Avonds werd een geweldige muziek en 
dansshow opgevoerd door leerlingen en leraren 
Ook de leerlingen van Praktijkschool Parkstad Limburg deden erg hun best en haalden een 
mooi bedrag op. Prachtig gedaan leerlingen en  personeel B.C. Schöndeln en Praktijkschool. 
 
St. Limburgers voor Afrika hebben op 7 sept in Eys, na een ontroerende Missa Luba en een 
gezellig verblijf op de Eyserhof,  een opbrengst van E 16.000 voor het wezenproject  bijeen 
gebracht. `NCDO- duurzame wereld` gaat dit bedrag verdubbelen. Het zag er allemaal weer 
schitterend uit. Hartelijk dank Limburgers voor Afrika. 
 
 



 
Geraakt waren we toen we hoorden dat Mrs. Lincy Kamanga om persoonlijke redenen niet 
langer met het wezenproject kon doorgaan.  
Lincy was een van de enthousiaste oprichters van  SASG en heeft veel energie in het 
wezenproject gestoken. In september was zij onze eregast op de Afrikaanse dag in Eys, waar 
zij op zo´n duidelijke wijze de problematiek van de wezen in Malawi schetste. 
We zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor deze kinderen heeft gedaan. 
Mrs Ngambe en Mr Sandbrook nemen haar taak over. 
 
Het rioleringproject is helemaal afgerond. Een grote klus is geklaard! 
 
Het kaakchirurgenteam was in mei en november in Mzuzu en opereerde 30 mensen. 
Zonder hun inzet zijn deze mensen verloren. 
 
Het ziekenhuis is voorzien van een bloedonderzoekapparaat en we hebben ook geld kunnen 
overmaken voor nieuwe computers en toebehoren. De operatiekamer krijgt een nieuw 
operatietafel en lamp. 
 
De verpleegstersopleiding kreeg een nieuwe diepvries en het elektriciteitsnet in de school, dat 
hard aan vervanging toe was, kon worden aangepast.  
 
De Kiwanis Roermond, Kiwanis Stein en St. Limburgsch Protestantsch Kinderhuis  
maken het mede mogelijk om projecten in Mzuzu uit te voeren. Hartelijk dank. 
 
Een nieuw project is om zwangere HIV pos. vrouwen net voor de bevalling een booster aids-
remmers te geven. De baarmoeder is een barrière die zorg dat het kind niet met HIV besmet 
raakt voor de bevalling. De besmetting met HIV vindt plaats tijdens de geboorte. Het 
toedienen van de aids-remmers zorgt voor een 60% of hogere reductie van de 
besmettingskans tijdens de geboorte.  
 
Terwijl wij ons voorbereiden op het kerstfeest, lopen Chisomo Mwale en zijn vriendjes met  
een boek of schrift op hun hoofd, in de vroege ochtend, blijmoedig naar school.. Ze weten dat 
als ze na school thuis komen er weer voor hen gezorgd wordt. Dankzij uw hulp! 
 
Namens het personeel en de patiënten van St. John’s, het bestuur  van de Stichting, maar 
vooral namens al die weeskinderen van Mzuzu wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de steun nu en hopelijk ook in de toekomst.  
Ook willen we u allen, fijne feestdagen en een goed 2004 toewensen. 
 
Yebo chomene en hartelijke groeten, 
 
Ben de Ponti, voorzitter 
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