Realisatie Makoko Weeshuis
Doel:
Ondersteuning voor de lokale christelijke organisatie Hope
for the Community te Makoko om een weeshuis te
realiseren voor de opvang van 108 wezen in het weeshuis
en de ondersteuning van 204 wezen en kwetsbare
kinderen in adoptiegezinnen en 1 oudergezinnen.
Locatie:
Mulirai, TA Makoko, District Nsanje, Malawi
Geschiedenis
In het verleden had de Hope for the Commuity een weeshuis op dezelfde locatie. Echter door
plotseling overlijden van de donor kwam deze in financiële problemen. Hier bij vernielde een storm 2
van de 4 gebouwen en in 2007 moest het weeshuis de deuren sluiten. Op dat moment ondersteunde
het weeshuis 376 wezen en kwetsbare kinderen (1 ouder gezinnen). In de loop der jaren zijn een
aantal van deze kinderen getrouwd en een aantal is overleden door verschillende oorzaken.
Momenteel leven zijn er 312 wezen en kwetsbare kinderen in TA Makoko zonder enige vorm van
ondersteuning. De wezen leven in armoede, zichzelf, broertjes en zusjes onderhoudend door de
illegale verkoop van firewood, seizoensbaantjes in landbouw en prostitutie. Veel van de wezen
hebben hun ouders verloren aan aids en in een aantal gevallen zijn ze zelf ook besmet. Door de
afgelegen ligging van het gebied zijn hier weinig NGO’s actief en zijn de kinderen afhankelijk van de
hulp van lokale organisaties en kerk.
Plan van aanpak
Voor de heropening van het weeshuis is het noodzakelijk de 2 vernielde gebouwen te herbouwen. De
bouw van deze panden is gepland in de tweede helt van 2013. Voor de bouw van het weeshuis is het
volgende budget nodig:
Fase
Planning
Benodigd budget
Bouw 2 slaapzalen
Juli 2013-december 2013
€5500,Afwerking slaapzalen
November 2013-januari 2014
€2000,Inrichting weeshuis
Januari 2014-April 2014
€12.000,Totaal
€19.500,Na realisatie van het weeshuis heeft Hope for the Community jaarlijks €10.000,- nodig om het
weeshuis te managen. Dit budget is nodig voor voeding, kleding, personeel, brandstof etc.
Steun
Donaties voor de realisatie van het weeshuis kunnen gestort worden op rekening 254764924 o.v.v.
Malawi (t.n.v. By Nature).
Meer informatie over Malawi en het Makoko weeshuis is te vinden op
http://www.bynatureadvies.nl/mkoko-orphanage.html.

