
Wie zijn wij?
Wij zijn 12 leerlingen uit klas 3 HAVO/VWO van het 
Corlaer College die de uitdaging zijn aangegaan 
om de wereld een stukje te verbeteren. 

Wat gaan wij doen?
Wij gaan geld inzamelen voor een nieuw klaslokaal 
voor de Bolera Palms School in Malawi. Dat is hard 
nodig want het onderwijs in Malawi is erg slecht. 
Deze school verzorgt goed onderwijs maar is klein 
en wil graag groter worden om meer kinderen een 
kans te geven. De school bestaat nu slechts uit 
groep 1 t/m 4. Als de school alle groepen (tot en 
met groep 8) onderwijs kan geven, krijgt de school 
subsidie van de overheid. Er moeten dus 4 lokalen 
bij komen. Eén lokaal kost €8.000,- 
Wij willen ook graag geld inzamelen voor een 
voedselprogramma op de school. Met €1250,- kun-
nen wij 120 kinderen 2 maaltijden per dag geven 
gedurende 1 jaar! 

HOE?
Wij gaan op allerlei mogelijke manieren acties or-
ganiseren om geld op te halen. U kunt meehelpen! 
U kunt meedoen met een leuke actie of u kunt een 
donatie doen. Deze donatie kunt u overmaken 
naar rekeningnummer: 3478.69.009 onder vermel-
ding van: Expeditie Malawi.

VOLG ONS
Blijf op de hoogte van wat wij doen, van de acties 
die wij organiseren en van ander nieuws via 
Facebook en Twitter:
www.facebook.com/expeditiemalawi 
www.twitter.com/expeditieafrika 
Voor meer informatie over de school, zie ook: 
www.bolerapalmsschool.nl 

MALAWI
Malawi is een land gelegen in het Oosten van 
Afrika. Het land staat ook wel bekend als: ‘Het war-
me hart van Afrika’. Ook staat het land bekend als 
erg veilig. De economie is helaas heel erg slecht in 
Malawi en ruim 65% van de bevolking leeft onder 
de armoedegrens. Het onderwijs is erg slecht, hier-
door is het heel moeilijk voor de kinderen om een 
goeie baan te krijgen. Hierdoor hebben de kinde-
ren eigenlijk geen toekomst.

geef malawi een steuntje in de rug 
en het ontwikkelt zich vlug!
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