
Van: Mariska Pijnenborg  

Verzonden: donderdag 25 februari 2016 13:03  

Onderwerp: Hulp gevraagd / Nieuwsbrief “Mais voor Malawi” 

  

Lieve familie, vrienden en kennissen,  

  
Ten eerste voor iedereen die al bijgedragen heeft: ontzettend bedankt!! Binnen tien dagen is er € 
550,-  gedoneerd! Dit is ontzettend veel geld en wordt enorm gewaardeerd! 
  
Alle donaties, ook kleine donaties, zijn meer dan welkom op bankrekeningnr ████████. Het liefste 
eenmalig een bedrag (niet maandelijks), zodat Aaron de mais in één keer (en op korte termijn) in kan 
kopen. Op deze manier blijven de transportkosten ook zo laag mogelijk.  
  
Zoals vorige keer al aangegeven lijkt het ons beter de mais niet gratis af te geven, maar voor de ‘normale prijs’ 
te verkopen. Aaron vertelde dat hij wel weet welke zieke of oude mensen er echt alleen voor staan en het niet 
geregeld krijgen en/of niet kunnen betalen. Soms kopen zij samen in met buren en delen ze de mais. Aaron koopt 
de mais voor ongeveer 16 tot 19 euro en verkoopt de mais voor de ‘normale prijs’ van 8 euro per zak. Met deze 
opbrengst en het nieuwe donatiegeld kan dan weer opnieuw mais worden ingekocht. 
 
Intussen staat de teller op de Malawi maisrekening alweer op  € 278,- 
 
Wij gaan voor de tweede ronde!! Doen jullie ook mee? 
  
Aaron heeft uitgezocht waar de mais het goedkoopste ingekocht kon worden. Het blijkt dat de mais in grote 
steden als Blantyre en Lilongwe steeds duurder wordt en dat er simpelweg erg weinig mais te koop is in Malawi. 
Op 17 februari heb ik bovenstaand bedrag overgemaakt aan Aaron, omdat hij gehoord had dat er in Mozambique 
meer maisvoorraad is en het daar ook goedkoper is. Aaron heeft een truck gehuurd en mais kunnen kopen in 
Dedza, een stadje vlakbij de grens met Mozambique. Aan het einde van de dag kreeg ik het whatsapp bericht 
van hem in de bijlage. Gemakkelijk was het niet, want er waren lange rijen met mensen die ook mais wilden 
kopen.  
 
In de bijlage vind je ook foto's van de mais (dat niet wil groeien), Aaron die mais aan het inkopen is in Dedza en 
van een aantal families in Cape Maclear waar de mais terecht is gekomen.  
  
In Nederland zie je af en toe op het nieuws iets voorbij komen over de droogte en honger in Zuid-Oost Afrika, 
maar in Malawi staan de kranten er vol mee en wordt dit probleem volop gedeeld op Facebook. Het probleem in 
Malawi wordt steeds groter. Het is vooral erg heftig dat ook kinderen er de dupe van worden. Onderstaand 
nieuwsbericht verscheen op de Facebook pagina van een Malawiaanse vriendin van ons:  
http://www.nyasatimes.com/2016/02/16/malawi-starvation-getting-worse-2-children-die-after-eating-poisonous-
cassava/ 
  
Ontzettend bedankt voor jullie leuke en lieve reacties, acties en jullie steun! Dat waarderen wij heel erg.    
  
Liefs, 
 
Aaron & Mariska                                                                                      
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