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SINT-MARTINUS AVELGEM SCHENKT 3900 EUR AAN PROJECT IN MALAWI 

Ontbijtservice voor het goede doel 

Het Koninklijk Zangkoor Sint-Martinus uit Avelgem kent een rijke geschiedenis van vriendschappelijk 
‘samen zijn en zingen’, vieringen en concerten opluisteren. Het Avelgemse zangkoor is gekend om 
zijn bruisende, jeugdige dynamiek. Als gedreven amateurs streven de koorleden ernaar om samen 
met vrienden, enthousiast en ambitieus, het beste uit zichzelf te halen. Dit maakt het Sint-
Martinuskoor tot een warme en ambitieuze koorfamilie die de ‘liefde voor muziek’ wil overbrengen 
bij elke toehoorder. Maar er is meer. De leden van het Sint-Martinuskoor zetten zich ook graag in 
voor het goede doel. Elk jaar organiseren zij een ontbijtservice n.a.v. Valentijn. Zo proberen de leden, 
samen met het bestuur, wat financiële reserves bijeen te garen. Het is een goede gewoonte om 
vijfjaarlijks een deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel. Alle koorleden kunnen 
voorstellen indienen. Voorwaarde is dat er een band bestaat met een of meer koorleden: vb. familie, 
goede kennis of relatie … Dit jaar koos het Sint-Martinuskoor voor het project van de Kalambwe 
Disability Group, Nkhata Bay (Malawi).  

Op dinsdag 12 maart kon voorzitter Philippe Vercoutere, namens het Sint-Martinuskoor, aan Aline 
Verbeke en Sekani Mbewe, de drijvende krachten achter het project, het bedrag overhandigen dat 
via de ontbijtservice werd bijeengesprokkeld: 3.900 EUR. Sekani en Aline lieten even in hun 
toekomstplannen kijken.  

Kalambwe Disability Group, Nkhata Bay (Malawi): het project 

In het kleine Zuid-Oost-Afrikaanse land Malawi, een van de armste Afrikaanse landen, worden mensen 
met een mentale of fysieke beperking op alle mogelijke vlakken gediscrimineerd. Ze worden vaak 
uitgesloten en als paria’s behandeld. Een bijkomende uitdaging is het lokale bijgeloof dat ervoor zorgt 
dat sommige van deze personen het extra hard te verduren krijgen. Mensen met albinisme, epilepsie 
of andere verminkingen zijn niet alleen het mikpunt van spot en pesterijen, ze worden ook opgejaagd, 
verminkt en soms vermoord omdat er geloofd wordt dat hun lichaam geneeskundige krachten bezit. 
Er is een groot gebrek aan verzorging en ondersteuning.  

In 2015 ontstaat de Kalambwe disability Group dankzij het diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel en 
de inzet van de jonge kunstenaar Sekani Mbewe. Wanneer Aline Verbeke als jonge Avelgemse in de 
zomer van 2016 toevallig in contact komt met de broers Mbewe en hun project is zij diep onder de 
indruk. Aline begint bij haar terugkeer centen te verzamelen via scholen en organisaties en zo kan de 
groep o.a. een shelter bouwen waar men wekelijks samenkomt. Ondertussen vinden al bijna 90 
mensen in de Kalambwe Disability Group een hart, een thuis, een stem. Via het project staan voor deze 

mensen het zoeken en bevestigen van hun eigenwaarde, het strijden om bestaansrecht en het 
erkennen van beperkingen, maar vooral mogelijkheden, centraal. Begin januari 2018 bouwt de 
Kalambwegroep een trainingscentrum uit waar de leden een opleiding kunnen volgen. Hiermee wil 
men niet alleen fondsen werven voor de groep zelf, maar ook de basis kan vormen voor een klein, 
maar vast inkomen voor individuele leden van de groep. Hiertoe wordt er eerst een naaiatelier en sinds 
kort ook een timmeratelier opgestart.  

Toekomstplannen 

Met het ontvangen bedrag willen Sekani en Aline de Kalambwe Disability Group verder vorm geven. 
Zo hopen zij naast het naai- en timmeratelier nog nieuwe workshops te kunnen uitrollen. Daarnaast is 
het hun intentie om te investeren in de aankoop van een busje waarmee de groep in staat zou zijn om 
de minder mobiele leden naar de werkplaatsen te brengen.  

Het Sint-Martinuskoor is alvast enthousiast en duimt mee voor de toekomst van de Kalambwe 
Disability Group.  

 


