Eva Demaya Stichting
Wat is de Eva Demaya Stichting?
De stichting sponsort het Eva Demaya centrum in het noorden van Malawi. Dit centrum
staat onder leiding van een Westlandse vrouw: Jacqueline Kouwenhoven. Belangrijke
uitgangspunten daarbij zijn respect voor de mensen, de cultuur en voor iedere religie.
Eva Demaya zet zich al vanaf 2001 in voor
een goede gezondheidszorg in een
achtergebleven gebied in Malawi. Wij doen
dat vanuit de gedachte dat iedereen recht
heeft op een goede gezondheid.

Wij hebben met Malawische mensen een
centrum gebouwd waar diverse projecten
worden uitgevoerd. Op het centrum zijn ca.
50 mensen in dienst.

Gezondheidszorg:
Het project gezondheidszorg omvat o.a.
• Polikliniek reguliere geneeswijze.
• Polikliniek homeopathie.
• Under-five kliniek.
• Voedselhulp.
• HIV-AIDS testen en behandelen.
• AIDS voorlichting en bewustwording.
• Huisbezoeken aan ernstig zieke mensen.
• Eerste Hulp voor homeopathie in de wijde
omgeving.
• Buitenposten gezondheidszorg op ca.
20-30km vanaf het centrum.
• Traditionele geneeswijze door herbalist.
• Vimbuza genezingsdans, typisch
Afrikaans.
• Geboorteplanning en
zwangerschapscontrole.
• Kraamkliniek.

Weeskinderenzorg
Het Afrikaanse land Malawi is een van de
armste landen ter wereld. Er komen veel
ziekten voor, zoals malaria, AIDS,
tuberculose, ondervoeding en diarree.
Door de AIDS-epidemie sterven veel
volwassenen.
In een straal van ca.15 kilometer rond het
centrum zijn naar schatting bijna
vijfduizend weeskinderen. Het mag
duidelijk zijn dat dit veel problemen met
zich meebrengt. Het weeskinderen project
omvat o.a.
• Nursery (kleuterschool) op centrum waar
80 kinderen staan ingeschreven.
• Naast onderwijs krijgen de kinderen ook
voedsel aangeboden.
• Voedselhulp en verstrekken van dekens.
• Huisbezoeken en hulp aan families die
zich ontfermen over weeskinderen.
• Ondersteuning van 16 kleuterscholen in
de omgeving. Hiervoor zijn door het
centrum 40 kleuterleidsters opgeleid, die
jaarlijks een nascholing krijgen.
• Scholing: het centrum betaalt voor een
groep weeskinderen het schoolgeld voor
de middelbare school.
• Beroepstraining, zoals timmerman,
kleermaker, fietsenmaker e.d.
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Sport

Vrijwilligers en donateurs

Naast elementaire zorg heeft het centrum
ook een sportclub opgericht voor haar
medewerkers en omwonenden. Er wordt
voetbal (voor de mannen) en netbal (voor
de vrouwen) gespeeld. Ook wordt er een
culturele danscompetitie opgezet, waarbij
ook het probleem van HIV-AIDS veel
aandacht krijgt.

De mensen in Nederland achter Eva
Demaya zijn allemaal vrijwilligers. Zij
dragen geheel belangeloos hun steentje
bij. Daarom is het mogelijk dat meer dan
97% van al het ingezamelde geld besteed
kan worden.
Wij zijn sterk afhankelijk van onze vele
vaste donateurs en van opbrengsten uit
acties van bijvoorbeeld scholen, kerken,
bedrijven e.d Wij zijn dan ook blij te
kunnen vertellen dat, mede dankzij de hulp
van velen, de situatie van de arme mensen
in de streek rondom het centrum de laatste
jaren duidelijk is verbeterd.

Investeren in een gezonde toekomst.
Door de stichting van het centrum zijn
lokale initiatieven ontstaan. Deze
initiatieven brengen een lokale economie
tot stand. Onze steun verdwijnt dus niet in
een bodemloze put, maar is duurzaam.
Wie het werk van de Eva Demaya stichting
steunt, investeert in een gezonde
toekomst.

Website
We hebben een mooie informatieve
website. Daar kunt u meer van ons te
weten komen.
Ons jaarverslag is op aanvraag
verkrijgbaar.

Tot slot
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze
stichting heeft dat u besluit ook donateur te
worden van de Eva Demaya Stichting.


DONATEURSCHAP
Ik word donateur van de Eva Demaya Stichting en machtig hierbij de stichting om eenmaal
per maand/kwartaal/jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)
Een bedrag af te schrijven van:

€

,

Bank- of Postbank-rekening:
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Datum ondertekening:

Handtekening:

Deze machtiging, volledig ingevuld terugzenden in een gefrankeerde envelop naar ons
secretariaat: zie onderstaande info

Indien u niet akkoord bent met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een
verzoek tot terugboeking bij uw bank of postbank worden ingediend. Intrekking van
de machtiging dient schriftelijk aan ons te worden gericht.
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