
Hallo Allemaal, 
 

Hoe gaat het nu met jullie en hoe beïnvloedt deze voortdurende Corona-pandemie jullie 
dagelijkse leven nog?  
  
Corona beïnvloed nog steeds ons leven in Malawi net zoals in de westerse wereld. Het jaar 
2021 is voor ons niet veel anders verlopen dan in 2020. 
Ergens einde van dit jaar zijn de landgrenzen weer open gegaan voor toerisme nadat deze 
anderhalf jaar gesloten zijn geweest, maar het toerisme komt nog niet op gang. 
Het dagelijks leven in Malawi verloopt zoals voor corona en er lijkt weinig aan de hand te 
zijn. 
Er is geen anderhalve meter maatregel en geen verplichting tot het dragen van een 
mondmaker, alleen in banken en grote internationale winkels in de steden.  
De scholen, restaurants, winkels en kroegen zijn gewoon open en een QR code bestaat niet 
in Malawi.  
Het enige wat gesloten is zijn de kerken. 
  
Er mogen dan weinig tot geen maatregelen zijn, toch heeft Malawi enorm te lijden onder het 
corona beleid.  
Omdat toerisme een van de belangrijkste inkomstenbronnen is in Malawi hebben veel 
mensen hun baan verloren. 
De gevolgen daarvan zijn groot, vooral voor de mensen in de steden daar ook zij rekeningen 
te betalen hebben voor water, elektriciteit, huur, en dergelijke. 
In de dorpen leiden de meeste mensen nog hun leven op hun eigen identieke Afrikaanse 
levenswijze.  
Zij leven van hetgeen wat hun land opbrengt en mensen wonende aan het meer vangen hun 
eigen vis of kopen vis van de lokale vissermannen.  
De dorpelingen hebben geen hypotheken, en ook geen rekeningen voor water en een 
enkeling heeft maar elektriciteit. 
Toch is het niet meer hebben van een inkomen ook een probleem voor deze mensen daar 
schoolgeld, bezoek aan privé ziekenhuizen, medicatie en transport toch betaald moet 
worden. 
  
Ook voor ons wordt het steeds moeilijker om ons hoofd boven water te houden. 
Dankzij een crowdfundingactie georganiseerd door een van de broers van Ed hebben wij het 
afgelopen jaar kunnen overbruggen. 
Het jaar 2022 kunnen wij nog even vooruit met onze laatste spaarcenten maar als hier de 
bodem van in zicht komt dan stopt het hier ook voor ons. 
Mochten er mensen zijn die financieel iets kunnen missen en die ons en de mensen rondom 
ons heen willen steunen, dan vind u onder aan het bericht de link naar de crowdfundactie. 
  
Hoe kijken jullie naar de toekomst en hebben jullie nog een mooie boodschap en Kerst- en 
Nieuwjaarswens voor ons allen in Meijel? 

 

Wij denken dat de toekomst bepaald gaat worden door de mensen zelf.  
Gaan de mensen opstaan tegen het huidige beleid of gaan de mensen nog langer mee in het 
huidige narratief van de regering. 



Durven mensen uit hun angst te stappen of blijven zij verder leven in angst. 
Het kan dus twee kanten op gaan. 
  
Laat je het komende jaar goed informeren, doe zelf onderzoek en kijk niet alleen naar het 
gangbare nieuws want in onze ogen vooral bezig is met angst zaaien. 
Probeer begrip op te brengen voor de mensen om je heen ook al heb je misschien een 
andere mening dan een ander.  
Laat je niet tegen elkaar opzetten, laat je niet uitspelen, oordeel niet gelijk maar luister naar 
elkaar want een open gesprek is nodig. 
Geprikt of niet geprikt, het maakt niet uit, maar probeer ieders keuzen hierin te accepteren.  
Heb oog voor de mensen die het nu moeilijk hebben en probeer er voor hun te zijn. 
Laten wij ons verenigen als mensen want wij denken dat wij elkaar nog hard nodig zullen 
hebben de komende periode. 
 

Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022. 
Groetjes uit Malawi, 
Ed en Carmen 
 
https://www.gofundme.com/f/en-nu-hoe-verder-het-gaat-wel-erg-lang-
dure?qid=eb704126c5fbccc8c64b83ea9d0437d1 
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