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Eva Demaya Stichting  
 
 
 
 

Weeskinderenzorg 
 
Het Afrikaanse land Malawi is een van de armste landen ter wereld. De mogelijkheden om 
het leven te verbeteren zijn gering. Er komen veel ziekten voor, zoals malaria, AIDS, 
tuberculose, ondervoeding en diarree. Door de aids-epidemie en ook door malaria sterven 
veel volwassenen. 
In het gebied waar het Eva Demaya Centrum actief is, in een straal van ca. 15 kilometer, zijn 
er naar schatting vijfduizend kinderen die één of beide ouders verloren hebben. Het mag 
duidelijk zijn dat dit veel problemen met zich meebrengt. Het weeskinderen project omvat 
diverse activiteiten. 

 
 

 
 

Kleuterschool (Nursery) 
Op het centrum bevindt zich een 
kleuterschool waar 85 kinderen 
ingeschreven staan. Dagelijks komen 
tussen 40 en 50 kinderen hiernaar toe, 
waaronder vele weeskinderen. 
De kinderen krijgen naast het onderwijs 
ook voeding aangeboden, gezien de 
meeste kinderen thuis geen ontbijt krijgen 
en voeding tekort komen.  
 

Huisbezoeken 
Regelmatig worden de weeskinderen en 
hun verzorgers thuis bezocht om hen te 
ondersteunen in hun problemen, waarbij 
tevens zeep, suiker of voeding gedoneerd 
wordt.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Voedselhulp en dekens 
Door het grote aantal weeskinderen dat er 
is ten gevolge van de AIDS epidemie, 
kunnen families maar ternauwernood voor 
de kinderen zorgen. 
Wij steunen hen in de maanden januari tot 
maart met doneren van maïs om de ergste 
nood te ledigen. 
In de koude maanden juni tot augustus 
doneren wij dekens aan families die dit 
nodig hebben.  
Vaak slapen de kinderen bij vuurtjes om 
zich warm te houden en lopen dan soms 
ernstige brandwonden op.  
Ook longontsteking komt veel voor als 
gevolg van de koude nachten. 
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Opleidingen 
 
Eva Demaya verzorgt diverse opleidingen 
voor weeskinderen. De weeskinderen die 
hiervoor in aanmerking komen worden 
nauwkeurig geselecteerd door  
vertegenwoordigers van de 
dorpsgemeenschap, zodat de kans groot  
is dat ze na afronding van hun opleiding 
daadwerkelijk met een zelf verdiend 
inkomen een toekomst weten op te 
bouwen.  
 

 
 
Scholing 
Het centrum betaalt voor een aantal 
weeskinderen het schoolgeld voor de 
middelbare school. De criteria zijn dat de 
weeskinderen goede capaciteiten hebben 
om te leren, serieus zijn en noodbehoeftig. 
Steun bij het betalen van schoolgeld geeft 
de weesjongeren een kans zich verder te 
ontwikkelen en is voor henzelf en de 
woongemeenschap een stap voorwaarts.  

 
 
Beroepstraining 
Het centrum  wil weesjongens en  
weesmeisjes een beroepstraining 
aanbieden. Deze beroepstraining kan 
liggen op het terrein van kleermaker, 
timmerman, bouwer, lasser, fietsenmaker 
e.d. Als de jongeren de opleiding voltooit 
hebben krijgen zij een starters-pakket mee 
om in hun leefomgeving te kunnen werken 
en zo een toekomst op te bouwen. De 
mogelijkheid voor jongeren om een beroep 
te leren is van onschatbare waarde voor 
ontwikkelingshulp. 
 

 

 
 

Ondersteuning  
Het centrum ondersteunt 16 
kleuterscholen in de omgeving. Deze 
kleuterscholen (Child Centres) worden 
gerund door vrijwilligers die zich 
georganiseerd hebben in CBO’s  
(Community-Based Organisation) en 
CBCC’s (Community-Based Child Centre).  
Het centrum heeft 40 kleuterleidsters 
opgeleid. Zij krijgen jaarlijks een 
bijscholing. Het centrum wil hen verder  
bijstaan met materialen die we soms 
gedoneerd krijgen van bezoekers, zoals 
spellen, ballen, krijtjes e.d. Verder worden 
de scholen in januari tot en met maart 
indien nodig ondersteund met maïs. 
 

Overig 
In de toekomst zouden we kunnen denken 
aan het financieren van langdurige 
opleidingen, zoals bv. voor automonteur, 
administratief medewerker e.d. Ook 
opleidingen in medische beroepen zouden 
overwogen kunnen worden, zoals medisch 
assistent, clinical officer (bijna dokter), 
verpleegkundige, laborant etc.  
De kosten voor deze opleidingen zijn 
echter hoog. 
 

 
 
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 óók 

besluit donateur te worden van de 

Eva Demaya Stichting. 


