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Activiteiten verslag 2021
De activiteiten van de Afriana Foundation zijn in 2021 grotendeels hetzelfde gebleven
als in 2020. De focus is blijven liggen bij het opvanghuis en het melkproject.
Voor het Afriana huis houden we nog steeds een maximum aantal kinderen aan van 20.
Ook in 2021 hebben we bijna het gehele jaar door een maximale bezitting gehad.
In 2020 zijn 9 kinderen geadopteerd en 1 kind is succesvol teruggekeerd naar haar
geboortedorp nadat ze 2 jaar in het Afrianahuis had gewoond. Verder zijn er 9 nieuwe
kinderen opgenomen in het Afriana huis. We zijn 2021 begonnen met 14 kinderen en 4
tieners in het Afriana huis.
De tieners gaan allemaal naar een kostschool. De jongste gaat naar de eerste klas van
de middelbare school. Twee gaan er naar de derde klas van de middelbare school (1
van deze meiden gaat herkansen, ze heeft afgelopen jaar eindexamen gedaan maar
haar resultaten waren niet voldoende). De laatste tiener heeft ook eindexamen gedaan
en is goed geslaagd. Ze gaat haar studie vervolgen aan de Universiteit.
Het melkproject had in 2021 gemiddeld 85 kinderen in het programma. Een lichte
stijging ten opzichte van 2020. De kinderen in het melkproject zijn weeskinderen of
kinderen waarvan de moeders geen borstmelk hebben. De kinderen wonen allemaal in
het dorp bij een familielid of bij hun biologische moeder. De kinderen krijgen Lactogen
formula melk vanaf geboorte tot 1,5 jaar. Vanaf 1,5 tot 2,5 jaar krijgen ze koemelkpoeder. Vanaf 6 maanden tot de leeftijd van 3 jaar krijgen ze een gezonde pap
bestaande uit een mix van mais en soja.
Sommige oma’s die de melk bij ons komen ophalen, komen van zo ontzettend ver dat
ze niet in 1 dag heen en terug kunnen lopen. Daarom betalen wij voor het vervoer om
de oma’s dezelfde dag nog terug naar huis te kunnen brengen. Daarnaast helpen we
nog steeds met basisbenodigdheden zoals zeep, voedingsflessen, eten, en zelfs kleine
reparaties aan huisjes.
In 2021 hebben we 4 families geholpen met extra eten. Twee van deze families zijn
huishoudens waar een kind aan het hoofd staat. Door te helpen met mais, pap, zeep,

zout, suiker en een klein bedrag voor bonen, eieren en vis kunnen deze kinderen terug
naar school. De andere 2 families zijn chronisch zieke moeders met jonge kinderen.
Door hun ziekte hebben ze geen borstvoeding en zijn ze erg vermagerd. We geven ze
extra eten en betalen de medicijnen en bezoeken aan het ziekenhuis.
Ook in 2021 hebben we weer veel families kunnen helpen met kunstmest. Dit jaar
hebben we 50 families voorzien van elk 2 zakken kunstmest en 1 zak maiszaad. De
kunstmest is voor de families die wij helpen onbetaalbaar maar zonder deze kunstmest
groeit de mais niet. En door jarenlang gebruik van kunstmest is de grond eigenlijk al
uitgeput. Om de grond te kunnen laten herstellen moeten ze werken met
vruchtwisseling/gewasrotatie maar omdat ze vaak maar hele kleine stukjes land
bezitten is dit niet mogelijk. Met de hulp van deze kunstmest en hun eigen harde werk
op het land kunnen ze toch genoeg mais oogsten voor het gehele jaar. Helaas blijft de
prijs van de kunstmest enorm stijgen en is het onduidelijk of we zoveel families kunnen
blijven helpen in de toekomst. Een langere termijn oplossing is ‘Foundations for farming
training’ waar de mensen wordt geleerd hun eigen kunstmest te maken. Maar dat is een
intensive training waarbij het land waar ze de gewassen verbouwen vaak moet worden
bezocht en waar we jammer genoeg momenteel niet de capaciteit voor hebben.
In 2021 zijn we ook, naast de kinderen in ons programma, Timothy Evance gaan
sponsoren met schoolgeld. Met hulp van de Victoria Foundation.Timothy is een jongen
uit het dorp die is opgegroeid met zijn moeder en 3 broertjes en zusjes. De vader heeft,
lang geleden, het gezin verlaten. Timothy is ontzettend intelligent en eindigde met de
test van de basisschool op de eerste plaats van de gehele centrale regio in Malawi.
Timothy ging naar een gewone overheidsschool waar gemiddeld 100 kinderen in een
klas zitten. Een ontzettend goede prestatie dus! Na de eindtest van groep 8 werd hij
geselecteerd voor een hele goede middelbare overheidsschool maar kon daar helaas
niet heen omdat hij het schoolgeld niet kan betalen. Afriana Foundation helpt hem zodat
hij een goede opleiding kan krijgen. Een bijzonder intelligente jongen die een kans
verdiend!
In 2021 hebben we een nieuwe auto aan kunnen schaffen! Iets waar we ontzettend
dankbaar voor zijn. Onze auto had al heel wat kilometers op de teller en begon meer en
meer gebreken te vertonen en kreeg daardoor steeds meer kosten van onderhoud. Alle
melk en andere boodschappen worden in de hoofdstad op 45 minuten rijden gedaan en
daarom is een goede auto heel belangrijk. De wegen in Malawi zijn slecht en worden
niet goed onderhouden waardoor ze vaak vol met gaten zitten. Met deze nieuwe auto
kunnen we weer vele veilige kilometers maken.

