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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Kind in Malawi. De stichting is op 8
september 2006 opgericht. De akte is op die dag gepasseerd bij notaris mr Van
Deuren in Woerden. Formeel was het dus een kort jaar. Tegelijk ging er de nodige
voorbereidingstijd aan vooraf.
Het bestuur is verheugd dat we op deze manier de nood in Malawi gericht en met een
gezicht onder de aandacht in Nederland kunnen brengen. Dat is hard nodig.
De komende tijd zal in het teken staan van ontwikkelen en uitbouwen. Daarover meer
in dit verslag, dat ook een vooruitblik geeft.
Namens het bestuur,
Chris Gaasbeek
Voorzitter
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1. Missie en doelstelling
Stichting Kind in Malawi heeft de volgende missie en doelstelling.
1.1 Missie
Ieder kind moet over voldoende en goede voeding kunnen beschikken en onderwijs
kunnen volgen. Ook zijn een zo goed mogelijke gezondheid en het ervaren van
(ouder)liefde erg belangrijk. Kinderen dienen in een zo normaal mogelijke omgeving
kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot het zelfstandigheid.
De belangrijkste drijfveer voor onze inzet is het evangelie van Jezus Christus.
1.2 Doelstelling
Stichting Kind in Malawi heeft als centrale doelstelling:
Het verlichten en verminderen van de nood, achterstand en kwetsbaarheid en het
vergroten van de zelfstandigheid, welbevinden en weerbaarheid van kinderen en andere
kwetsbare mensen in Malawi en andere delen van Centraal en Zuidelijk Afrika door het
ondersteunen van activiteiten en projecten op de gebieden van opvang, onderwijs en
training, huisvesting, medische zorg.
1.3 Toetsingscriteria
De stichting wil dit doel bereiken door de ondersteuning van aanvragen voor
projecten en activiteiten die aan de volgende criteria voldoen:
- Bijdragen aan de beschreven doelstelling van de stichting
- Een duidelijk en SMART1-omschreven projectdoel
- Kleinschaligheid
- Financiële eindigheid
- Afgebakende periode
- Rendement (effect) op langere termijn
- Christelijke basis
- (Afspraken over) transparantie en verantwoording
- Optioneel: het faciliteren van activiteiten of middelen die helpen een inkomen te
genereren of anderszins de zelfstandigheid vergroten
Het bestuur vraagt de aanvrager vooraf om een projectplan waarin het project
omschreven wordt en beslist op basis daarvan of de aanvraag wordt gehonoreerd.

1

Dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
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1.4 Middelen
De stichting verkrijgt haar middelen uit donaties met een ‘zuivere’ oorsprong en
verder door onder meer verkoop van (lokale) producten. Om donateurs en
belangstellenden op de hoogte te houden en haar activiteiten en projecten onder de
aandacht te brengen heeft zij een website en verschijnt enkele keren per jaar een
nieuwsbrief.
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2. Organisatie
Na een periode van voorbereiding is op 8 september 2006 Stichting Kind in Malawi
officieel opgericht.
2.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Kind in Malawi was op 31 december 2006 als volgt
samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

- Chris Gaasbeek (De Meern)
- Nelleke den Ouden (Nieuw-Lekkerland)
- Dirk van Schaik (Elspeet)

2.2 Vergaderingen
Het bestuur heeft vanaf de oprichtingsdatum in het verslagjaar twee keer vergaderd.
Onderwerpen die besproken zijn betreffen:

oprichtingshandelingen (statuten opstellen, bankrekening openen, website en logo
maken, etc)

missiedocument (zie hoofdstuk 1)

activiteitenprogramma 2006-2008 van partnerorganisatie
2.3 Contact Malawi
In 2006 heeft Stichting Kind in Malawi
samengewerkt met een vaste partnerorganisatie
in Lunzu, Malawi. Deze organisatie is Glory to
God Youth and Orphan Care, kortweg ‘Glory’.
Nelson Phiri is hiervan de directeur (zie foto).
Hiermee is regelmatig contact geweest, vooral
per e-mail en post. ‘Glory’ heeft Stichting Kind in
Malawi o.a. periodiek geïnformeerd over
ontwikkelingen en een projectvoorstel gedaan
voor de periode tot en met 2008. Dit dient als
basis voor de ondersteuning in deze periode.
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Kaart van Malawi met aanduiding van de locatie van ‘Glory to God Youth and Orphan
Care’.
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3. Resultaten
3.1 ‘Glory’
De ondersteuning door Stichting Kind in Malawi was gericht op de volgende terreinen
van de partnerorganisatie in Malawi (‘Glory’):
 Dagopvangcentrum
Dit is de kern van het werk van ‘Glory’.
Dagelijks worden circa 35 weeskinderen uit
omliggende dorpen (aan het begin van het
jaar waren dit er nog 31) opgevangen. Zij
krijgen een goede maaltijd. Dit heeft geleid
tot een betere voedingssituatie en
gezondheid van deze kinderen. De opvang
had ook als doel en effect dat de
gemeenschapsvorming van de gezinnen en
gemeenschappen van herkomst versterkt
werd (‘playing and praying together’). Dit
verstevigt de basis voor het werk in en
draagvlak van de dorpen.
 Kleuteropvang/onderwijs
Daarnaast voorziet ‘Glory’ in 5 omliggende dorpscentra in
kleuteropvangvoorziening. De kinderen krijgen hier ’s morgens een maaltijd.
Hiermee worden circa 75 kinderen bereikt.

een

 Schoolgeld
Het basisonderwijs is in Malawi gratis. Aangezien de sleutel tot een betere toekomst in
het onderwijs ligt, worden leerlingen gestimuleerd ook naar het voortgezet onderwijs
te gaan. Daartoe werd voor 12 leerlingen met goede motivatie en prestaties het
schoolgeld betaald door ‘Glory’ en voor 2 van hen ook het transport (naar een school
voor blinden en een school voor doven). Het doel is om schooluitval tegen te gaan en
reïntegratie te stimuleren.
 Boerderij
Het terrein rond het dagopvangcentrum is
deels ingericht als met boerderijactiviteiten.
Deze helpen het dagopvangcentrum te
voorzien in eigen voedsel en middelen
(verkoop). Er wordt ingezet op groenteteelt
(vooral maïs en uien) en het fokken van
varkens. Deze projecten lopen naar
tevredenheid.

‘Village Action Committees’
Voor het werk van het dagopvangcentrum is samenwerking met de dorpscomités van
groot belang. Via de dorpscomités ontstaat draagvlak in en participatie vanuit de
dorpsgemeenschappen. Deze comités hebben echter ook ondersteuning nodig om
professioneler te kunnen werken. Daarom zijn begin 2006 op initiatief van ‘Glory’
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twee leden van een comité naar een training geweest van Save the Children en District
Social Welfare.
 Medisch spreekuur tot 5 jaar
In november 2005 is een medisch spreekuur voor kinderen tot vijf jaar (‘under five
clinic’) gestart in het dagopvangcentrum door een verpleegkundige. Hier worden
kinderen gewogen en krijgen ze voedingssupplementen en medicijnen, indien
noodzakelijk.
De middelen die beschikbaar zijn gesteld aan ‘Glory’ zijn met name besteed aan de
genoemde zaken. Daarnaast is een beperkt deel van de middelen besteed aan
vergoedingen voor de directie en enkele medewerkers (bewaking, moeders) en
algemene kosten (zoals transport).
3.2 Voorbereidingen bouwreis
In het najaar van 2006 zijn de voorbereidingen gestart van een bouwreis. De doelen
hiervan zijn onder meer om in Malawi de gemeenschapsvorming en het onderwijs een
impuls te geven en in Nederland om deelnemers en hun omgeving meer bewust te
maken van de armoede en nood in dit gebied en tegelijk kennis te laten maken met en
te laten leren van de mensen in Malawi (zoals hun gastvrijheid, levenshouding, cultuur
en geloof).
De activiteiten in het verslagjaar omvatten onder meer het opstellen van een
projectbegroting, een set-up training op het kantoor van Stichting World Servants
(Wolvega), het opstellen van set-up documenten, het doen van een subsidie-aanvraag
bij het KPA-programma van NCDO en het werven van deelnemers en middelen voor
de bouwreis. Er zijn diverse wederzijdse contacten geweest met de partnerorganisatie,
vooral per e-mail over het project, doelen en set-up.
3.3 Fondsenwerving
Er was in 2006 nog geen actief programma voor fondsenwerving. Middelen zijn
vooral afkomstig donaties die afkomstig zijn van betrokken particulieren.
Voordat de stichting formeel was opgericht kwamen middelen bestemd voor ‘Glory’
binnen door:

de verkoopopbrengst van lokale artikelen op een weefmarkt in Hoorn (juni);

de opbrengst van de collecte tijdens de kerkdienst ter gelegenheid van de
kerkelijke inzegening van een bruidspaar (juli)

Stichting Kind in Malawi – Jaarverslag 2006

9

4. Financieel jaarverslag 2006
4.1 Beleid
Na de oprichting in september opende Stichting Kind in Malawi zijn financiële boeken
in oktober 2006. Besloten werd om de financiële boekhouding te registreren volgens
de methode van Historical Cost Convention, en dat het financiële jaar van de stichting
loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Tevens besloot het bestuur dat zowel de voorzitter als de penningmeester toegang
zouden hebben tot de rekeningen. Dit vanwege de flexibiliteit van handelen, het
wederzijdse controleprincipe en de geografische afstand van de bestuursleden van
elkaar. De verdeling van verantwoordelijkheden blijft echter onaangetast. Dit
betekent dat de voorzitter en de penningmeester veelvuldig moeten samenwerken en
communiceren, hetgeen ook gebeurt.
4.2 Inkomsten en registratie
Er zijn drie rekeningen geopend. Twee rekeningen-courant en een spaarrekening. De
tweede rekening-courant is speciaal bedoeld voor lopende projecten. De andere
rekening-courant is voor de algemene middelen, waarbij het de bedoeling is om de
niet direct noodzakelijke gelden op de spaarrekening te bewaren.
De rekeningen lopen bij de Rabobank in Nunspeet.
De inkomsten van Stichting Kind in Malawi komen van algemene giften van
particulieren of bedrijven. In het geval giften en donaties voor specifieke projecten
worden deze inkomsten ook als dusdanig geregistreerd en voor dat doel
gereserveerd.
Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen langlopende projecten en kortlopende
projecten. Dit is gedaan omdat voor langlopende projecten fondsen verzameld en
gereserveerd moeten worden terwijl de kortlopende projecten veelal een “once only”
karakter hebben, ook al kan de aanloop voor het betreffende project enige tijd
duren.
4.3 Projecten
Momenteel is er een langlopend project dat ondersteund wordt door Stichting Kind in
Malawi: het weeshuisproject (dagopvangcentrum) ‘Glory to God Youth and Orphan
Care’ in Malawi. Naast een aantal specifieke doelen is voor het weeshuis, is er een
kortlopend bouwproject dat in 2007 afgerond wordt. Ook dit bouwproject komt ten
goede aan het genoemde weeshuisproject.
4.4 Verantwoording boekjaar 2006
In 2006 telde het boekjaar slechts enkele maanden. In deze periode begon de
voorbereiding voor de bouwreis in 2007, die een belangrijk stempel heeft gedrukt op
de financiële resultaten in het boekjaar.
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4.4.1 Inkomsten en uitgaven 2006
De tabel hierna geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het boekjaar.
Inkomsten en uitgaven van Stichting Kind in Malawi, 2006 (euro)
Inkomsten
Donaties algemeen
Donaties bouwreis
Deelnemersbijdragen Bouwreis
Totaal

Bedrag
3.380
5.015
7.616
16.011

Uitgaven
Administratiekosten
Project Glory to God

Bedrag
24
1.000

Totaal

1.024

Toevoeging aan eigen vermogen

14.987

Toelichting:
1. De donaties algemeen waren bestemd voor het weeshuisproject ‘Glory to God
Youth and Orphan Care’ in brede zin.
2. De donaties voor de bouwreis zijn binnen gekomen op de projectrekening voor
dit doel.
3. De bijdragen van deelnemers voor de bouwreis betreffen de eigen bijdragen
die men voor de reis betaalt.
4. Het Project Glory to God betreft besteding aan het project in brede zin.
4.4.2 Balans
De tabel hieronder geeft de balans weer aan het eind van het boekjaar.
Balans Stichting Kind in Malawi op 31 december 2006 (euro)
Activa

Passiva

Vaste activa
Vlottende activa
Kas
Rekening courant projecten
(1181 70 511)
Rekening courant algemeen
(1274 73 882)
Spaarrekening
(1473 230 136)
Totaal vlottende activa
Totaal

0

Eigen vermogen

14.987

Langlopende passiva
0
13.80
1
1.210

Kortlopende passiva
Kortlopende schulden
Totaal kortlopende passiva

0
24
24

0
15.011
15.011

Totaal

15.011

Toelichting:
1. Op de rekening courant projecten staan ultimo 2006 de middelen voor het
bouwproject in Malawi in juli 2007.
2. De rekening courant algemeen is de rekening voor algemene doeleinden.
3. Op 31-12-2006 waren er geen fondsen op de spaarrekening.
4. Het eigen vermogen van Stichting Kind in Malawi op 31-12-2006 was Euro
14.987,30
5. De kortlopende schuld betreft een te verrekenen bedrag voor inkoop voor de
financiële administratie.
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4.5 Planning van inkomsten voor 2007
Het overzicht hieronder laat de verwachte inkomsten zien, gerelateerd aan het doel.
De bouwreis zal voor een groot deel de inkomsten bepalen. Daarnaast worden enkele
specifieke projecten voorzien.
Glory to God project in Malawi
voertuig
maïsmolen
overige projectmatige ondersteuning
Totaal Glory to God project in Malawi

Bouwreis naar Malawi
reeds in kas eind 2006
projectie in 2007
Totaal Bouwreis naar Malawi

Inkomsten uit giften algemeen
Verwachte inkomsten
Totaal Inkomsten uit giften algemeen

Verwacht Totaal over het jaar 2007
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6.000,00
8.800,00
2.000,00
€ 16.800,00

12.631,00
47.396,00
€ 60.027,00

7.000,00
€

7.000,00

€ 83.827,00
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5. Plannen voor 2007 en 2008
Hiervoor kwam het activiteitenprogramma voor de komende twee jaar (tot en met
2008) naar voren. Wat omvatten deze plannen?
5.1 Bouwreis
In juli gaan 25 mensen uit De Meern e.o. onder de vlag van Stichting Kind in Malawi
naar Malawi. Op het terrein van weeshuis ‘Glory’ zullen ze daar een multifunctioneel
gebouw realiseren, dat m.n. gebruikt zal worden voor:
 onderwijs voor kleuters en volwassenen
 vaardigheidstrainingen voor jongeren (ook op het gebied van gezondheid)
 bijeenkomsten dorpscomités (gericht op gebiedsontwikkeling)
 kantoor en opslag voor ‘Glory’
5.2 Fondsenwerving
De eerste helft van 2007 zal de fondsenwerving vooral in het teken staan van de
bouwreis.
In 2007 zal de fondsenwerving structureel worden opgezet, inclusief de bijbehorende
communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven.
5.3 Ondersteunen ‘Glory’
Er zal worden geïnvesteerd in projecten die de
afhankelijkheid van anderen voor het weeshuis zullen
verkleinen. Training van de staf en medewerkers,
aanschaf van een pick-uptruck en maïsmolen zijn
voorbeelden hiervan.
Daarnaast zullen projecten worden ondersteund met
een
specifieke
doelgroep
of
doel,
zoals
vaardigheidstrainingen
voor
jongeren
en
volwassenenonderwijs (leren lezen en schrijven). Voor
alle projecten gelden de toetsingscriteria uit hoofdstuk
1.
De partnerorganisatie heeft de ambitie uitgesproken
om haar activiteiten uit te bouwen. In eerste instantie
op het huidige terrein, maar later ook naar een of
enkele andere locaties.
5.4 Stroomlijnen samenwerking
Om de jonge samenwerking met de partnerorganisatie verder te stroomlijnen zal in
2007 verder invulling worden gegeven aan de gemaakte basisafspraken over de
kernbegrippen draagvlak, transparantie en vertrouwen.
Draagvlak is in Malawi belangrijk om het dagopvangcentrum en zijn activiteiten een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de dorpen te laten zijn. Dit moet tot
uitdrukking komen in de betrokkenheid bij de projecten en activiteiten. Ook een
bredere basis in de partnerorganisatie behoort hiertoe, zodat de continuïteit wordt
versterkt.
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Versterken van draagvlak is ook in Nederland nodig om het werk van de nog jonge
Stichting als Kind in Malawi onder de aandacht te brengen en het bewustzijn van de
nood in dit deel van Afrika te vergroten.
Ook transparantie is van groot belang, vooral als het gaat om verantwoording van
middelen. De ingezette middelen in Malawi dienen overeen te komen met de doelen
waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Stichting Kind in Malawi wil zich daarom vooral
richten op concrete, afgebakende en eindige projecten. Dat maakt ook de
transparantie van de verantwoording in Nederland makkelijker. Slechts een beperkt
en afgebakend en afgesproken deel van de middelen is bestemd voor noodzakelijke
algemene kosten (zoals salarissen en transportkosten).
Verder is ‘vertrouwen’ een kernbegrip. Dit heeft veel te maken met de andere
kernbegrippen draagvlak en transparantie. Maar ook het overbruggen van
wederzijdse cultuurverschillen spelen een rol in een westerse-Afrikaanse
samenwerking. Het betekent concreet dat de partnerorganisatie in Malawi begrip
krijgt voor hoe Nederlanders kijken naar (eisen aan) ondersteuning en omgekeerd dat
Nederlanders begrip krijgen voor hoe zaken in Malawi georganiseerd zijn en werken.
In 2007 wil Stichting Kind in Malawi een samenwerkingsprotocol opstellen dat de
stappen bevat om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en bestaande
samenwerkingsverbanden te toetsen. Het kan ook dienen voor het coachen van de
partnerorganisatie in relatie tot de kernbegrippen (hoe deze concreet in te vullen).
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