


Cape Maclear een dorpje in Malawi



Cape Maclear



De grote markt 



Een winkeltje



Een kijkje 

bij een 

winkeltje



De kleermaker.



Om bij de dichtstbijzijnde bushalte te komen moet men 20 km rijden



Water halen bij de put.



Leven aan en met het water



Vissen in Cape Maclear





Bootjes aan de kade in Cape Maclear



De kade in Cape Maclear waar de vis op grote stellages wordt gedroogd



wasdag in Cape Maclear



Alles wordt op het hoofd gedragen



De was wordt aan het strand bij het meer gedaan





Er is geen kinderbox beschikbaar. 

Daarom kiezen de moeders voor 

deze oplossing.



Ook de kinderen helpen mee bij de afwas



Jeannette, haar vriend met dochtertje Timba op weg van hun huis naar de kliniek



De kliniek.





In de wachtkamer.



Jeannette aan het werk



Een kijkje in de kliniek





Joey

Joey woog bij zijn geboorte 4 kg en na 

twee weken nog maar de helft. 

Dankzij  hulp vanuit  Dreumel en 

omstreken kon er door Jeannette een 

stichting worden opgericht die  er voor 

zorgde dat Joey medicijnen en betere 

voeding kreeg. 

Het resultaat is duidelijk te zien op de 

rechterfoto.



Joey is nu een gezonde jongen van drie jaar



Veel vrouwen kunnen  omdat 

ze ziek zijn geen borst-

voeding geven



Deze vrouw kan dat gelukkig wel



In de rij voor het eten



Voeding uitdelen. 



Op school.



Er zijn 8 klassen op de 

dorpsschool in Cape 

Maclear. 

In elke klas zitten meer 

dan 100 kinderen.



Spelen in de pauze. 





Muzikaal met weinig middelen. 





Een autoband en een plastic  tas als speelgoed







Deze kinderen hebben donkere ouders, maar missen pigment in hun huid. Ter 

bescherming tegen de zon lopen ze buiten met een paraplu rond



Hout sprokkelen in Cape Maclear





De wilde dieren van Afrika.









Geen wilde dieren in Cape Maclear; wel geiten op het kerkhof



Zonsondergang in Cape Maclear

Stichting

“Moeder en kind in 

Cape Maclear”

Jeannette van Os

jeannettevanos@gmail.com

Abn-Amro te Druten:

48.19.41.657

Antoon en Freddy van Os

Oude Maasdijk 34

6621 AC Dreumel

0487-571723
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