JAARVERSLAG 2009

Stichting Kind in Malawi

Inhoudsopgave
Voorwoord ..................................................................................................................................... 3
1. Organisatie ............................................................................................................................... 4
1.1 Bestuur ................................................................................................................................. 4
1.2 Vergaderingen .................................................................................................................. 4
1.3 Contact Malawi ................................................................................................................. 4
2. Resultaten in 2009 ................................................................................................................... 5
2.1 Algemeen beeld ................................................................................................................ 5
2.2 Projectreis juli 2009.......................................................................................................... 5
2.3 Fondsenwerving ................................................................................................................. 6
2.4 Communicatie en PR.......................................................................................................... 7
3. Plannen voor 2010 .................................................................................................................. 8
3.1 Doorstart ‘Glory’ en aanpassing samenwerking ......................................................... 8
3.2 Scholingsfonds – Aquaid Lifeline ................................................................................... 8
3.3 Meisjeshuis ‘House of Hope’ – Stichting Afrikazending ............................................. 8
3.4 Monitoren projecten.......................................................................................................... 8
3.5 Nieuwe initiatieven ........................................................................................................... 8
4. Financieel jaarverslag 2009.................................................................................................. 9
4.1 Beleid .................................................................................................................................. 9
4.2 Inkomsten en registratie ................................................................................................... 9
4.3 Projecten ............................................................................................................................. 9
4.4 Verantwoording boekjaar 2009 ................................................................................... 9
4.4.1 Inkomsten en uitgaven 2009 ................................................................................. 10
4.4.2 Balans ........................................................................................................................ 11
Bijlage 1. Missie en doelstelling Stichting Kind in Malawi .................................................. 12

Stichting Kind in Malawi – Jaarverslag 2009

2

Voorwoord
Het afgelopen jaar was een jaar van bezinning en nieuw begin.
Bezinning was nodig op ons eerste project: Glory to God Youth and Orphan Care.
Daarmee gaat het helaas niet zo goed, het project ligt in Malawi grotendeels stil. Wij
zoeken daarin de juiste weg. Daar zal dit jaarverslag verder op ingaan.
Maar er was ook goed nieuws. We zijn gestart met een nieuw project: het
Scholingsfonds, dat we voor jongeren van onze nieuwe partner AquAid Lifeline hebben
opgezet. Ook met de protestantse kerk CCAP is een nieuw project in de steigers
gezet, waarbij Kind in Malawi financieel wil ondersteunen. Hier is de Malawiaanse
overheid echter spelbreker, waardoor de plannen vertraagd zijn.
Daarnaast hebben we ook een Nederlandse kerkelijk werker beter leren kennen en
ondersteund, evenals een meisjeshuis. Hij is actief als trainer en evangelist in Malawi.
En er waren enkele succesvolle acties.
Over al deze nieuwe initiatieven voor 2010 leest u meer in dit verslag.
In 2009 ben ik met mijn vrouw naar Malawi geweest. We hebben onze lopende
projecten bezocht en nieuwe projecten in de steigers gezet. Nieuwe en bestaande
contacten zijn aangehaald en dat was goed. Het gaf nieuwe perspectieven.
Het financieel verslag sluit dit jaarverslag weer af.
Namens het bestuur,
Chris Gaasbeek
Voorzitter
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1. Organisatie
Na een periode van voorbereiding is op 8 september 2006 Stichting Kind in Malawi
officieel opgericht.
1.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Kind in Malawi was op 31 december 2009 als volgt
samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester en PR
Lid

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

1.2 Vergaderingen
Het bestuur heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd. Onderwerpen die
besproken zijn betreffen:

voorbereidingen van de groepsreis in de zomer van 2009 (geannuleerd)

voorbereiding en terugkoppeling van het projectbezoek in juli 2009

assessment en doorstart van partnerorganisatie ‘Glory’

beoordeling nieuwe projectaanvragen AquAid, CCAP St. Matthews en Stichting
Afrikazending (goedgekeurd) en Hope for the Child (afgewezen)

voortgang van de ondersteunde projecten en activiteiten

uitvoeren van enkele acties uit het communicatieplan, waaronder de nieuwsbrief,
publicaties in lokale kranten en kerkblad en vernieuwing van de website

jaarverslag 2008 en begroting 2009 (en voortgang)
1.3 Contact Malawi
Net als in de voorgaande jaren heeft Stichting Kind in Malawi samengewerkt met een
vaste partnerorganisatie in Lunzu, Malawi. Deze stichting is Glory to God Youth and
Orphan Care, kortweg ‘Glory’. Nelson Phiri is hiervan de directeur. Met hem is
regelmatig contact geweest per e-mail, telefoon en post.
Met de adviseur voor Glory, ds. Wonder Kanyangira is na het bezoek in juli 2009,
contact per e-mail geweest over de voortgang. Zie verder paragraaf 2.1.
Daarnaast is met de contactpersonen van de nieuwe meerjarig en incidenteel
ondersteunde projecten contact geweest: A. Gaisford en J. Searle (AquAid Lifeline),
ds. P. Mawaya en R. Walusa (CCAP St. Matthews) en E. van der Meer (Stichting
Afrikazending/project House of Hope).
Tot slot is er contact geweest met enkele Nederlandse en Malawiaanse
contactpersonen in Malawi die niet bij bovenstaande projecten betrokken zijn, maar
wel de situatie ter plaatse kennen.
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2. Resultaten in 2009
2.1 Algemeen beeld
Stichting Kind in Malawi richtte zich in de eerste 3 jaren primair op de ondersteuning
van gerichte projecten en activiteiten van de partnerorganisatie in Malawi (‘Glory’).
Daar lag een goede basis. Inmiddels is vanaf begin
2009 duidelijk dat het project een aantal problemen
ondervindt, waardoor veel van de activiteiten niet of
nauwelijks meer (kunnen) worden uitgevoerd. Een
assessment van de situatie maakte duidelijk dat een
aantal flinke verbeterslagen wenselijk was in onder
meer
de
organisatiestructuur,
aansturing
en
administratie.
Tijdens het bezoek in juli 2009 is hierover doorgesproken met de directeur (Nelson
Phiri) en een adviseur (ds. Wonder Kanyangira), zie ook de foto op de voorpagina.
Hij heeft een goede start gemaakt met de noodzakelijke verbeteringen. Helaas
overleed ds. Kanyangira 2 maanden na het bezoek, zodat daarmee opnieuw moest
worden begonnen en een nieuwe adviseur moest worden gezocht.
In het verslagjaar is er door deze ontwikkelingen dus geen sprake geweest van een
structurele ondersteuning van Glory. Die heeft Stichting Kind in Malawi op een laag
pitje gezet in afwachting van de plannen.
Inmiddels (sinds begin 2010) heeft een nieuwe adviseur (John Manyumba) van Social
Welfare de mogelijkheden bekeken van een kleinschaliger doorstart en daarvoor ook
plannen ingediend. Er wordt een kleinschalige doorstart vanaf de zomer van 2010
met een evaluatie na een half jaar.
2.2 Projectreis juli 2009
Aanvankelijk bestond het idee om in de zomer van 2009 weer een groepsreis met een
bouwproject te organiseren, net als in 2007. De voorbereidingstijd was echter kort en
het aantal aanmeldingen bleef onder het minimum benodigde aantal. Daarom is deze
reis niet doorgegaan.
In plaats daarvan is de voorzitter met zijn vrouw op bezoek geweest in juli 2009.
Naast bestaande projecten van ‘Glory’ is ook een aantal mogelijke nieuwe projecten
bezocht en nader onderzocht op een mogelijke ondersteuning door Kind in Malawi.
Dit heeft geresulteerd in de keuze voor 2 nieuwe, extra projecten:
AquAid Lifeline - Scholingsfonds
Deze engelse organisatie beheert een weesdorp (Namisu) in de buurt van Lunzu. Er is
dringend behoefte aan middelen om jongeren, die van de middelbare school af
komen te ondersteunen met een beroepsopleiding. Deze tieners zijn al die tijd
opgevangen en opgegroeid in Namisu maar nu dus toe aan een vervolgopleidning in
de stad. Een noodzakelijke voorwaarde voor het vinden van een betaalde baan, die
nog altijd moeilijk te vinden zijn. Stichting Kind in Malawi ondersteunt dit project van
AquAid met het oprichten van een scholingsfonds waarmee zo’n 20 jongeren een
twee- of driejarige opleiding kunnen doen. Aquaid is zelf verantwoordelijk voor het
plaatsen van jongeren in een beroepsopleiding. Daarbij worden bedrijven benaderd
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voor stage- en werkervaringsplaatsen waarmee de kans op betaald werk voor deze
jongeren toeneemt.
De voorbereidingen van het project en selectie en aanmelding van de jongeren heeft
in het verslagjaar plaatsgevonden, de feitelijke start van het fonds was in januari
2010.
CCAP St. Matthews – resource centre
De St. Matthews gemeente van de Church of Central
Africa Presbyterian (protestantse kerk in Malawi) heeft
plannen voor de bouw van een basisschool en resource
centre. In het resource centre vinden kerkelijke
activiteiten plaats, maar ook trainingen en
bijeenkomsten. Stichting Kind in Malawi heeft toegezegd
de bouw van het resource centre financieel te willen
ondersteunen. De bouw zou starten in de eerste helft van
2010, maar eind 2009 kwam er een kink in de kabel: het naastgelegen vliegveld wil
uitbreiden en claimt de grond waarop de kerk staat. De basisschool was al in
aanbouw, maar de bouw ervan is stilgelegd. Dit leidt tot onzekerheid over de
toekomst van het project. Stichting Kind in Malawi heeft daarom inmiddels (2010)
besloten eerst een ander, vergelijkbaar project te zoeken en afhankelijk van de
voortgang eventueel alsnog de bouw financieel te ondersteunen.
Stichting Afrikazending – meidenhuis ‘House of Hope’
Er is een eenmalige donatie gedaan ten behoeve een meidenhuis. Dit is een initiatief
van Erwin en Laura van der Meer, die zijn uitgezonden via de Stichting Afrikazending.
De donatie was ten behoeve van de aanschaf van schoenen.
In het huis wonen 9 tienermeiden die zijn opgevangen vanuit een moeilijke en
kwetsbare situatie, m.n. (gedwongen) prostitutie. Het House of Hope wil ze helpen bij
het opbouwen van een normaal leven in een veilige omgeving, en zo terugval
voorkomen.
Een andere projectaanvraag ten behoeve van de ondersteuning van een weesproject
met dagopvang in de buurt van Lunzu, waarvan tevens het project is bezocht, is niet
gehonoreerd. De organisatie ervan was onvoldoende uitgewerkt en bood daarom te
weinig vertrouwen op het bereiken van de gewenste resultaten.
2.3 Fondsenwerving
In 2009 zijn drie acties gehouden door de stichting, soms met hulp van een aantal
vrijwilligers, om fondsen te werven:
- in april was er een rommelmarkt met verkoop van lokale artikelen;
- in mei was er een kerkelijke plantenaktie waarvan de opbrengst voor het resource
centre was (zie de foto op de omslag);
- in juni was er weer de weefmarkt in Hoorn met verkoop van lokale artikelen.
Daarnaast waren er verschillende donaties van bedrijven, instellingen, kerken en
particulieren. Zo was er de opbrengst van een bruiloft, waar de gasten was gevraagd
een cadeau in de vorm van een donatie te geven.

Stichting Kind in Malawi – Jaarverslag 2009

6

2.4 Communicatie en PR
In het laatste kwartaal van 2008 is een communicatieplan opgesteld. Hiermee wil
Stichting Kind in Malawi haar communicatie eenheid en structuur geven en meer bewust
en planmatig met de mogelijke middelen en media omgaan.
Er is in 2009 één nieuwsbrief verschenen, in september.
De stichting heeft ook in andere media aandacht gekregen, zoals een lokaal huis-aanhuisblad en kerkblad. Dit was vooral voorafgaand en naar aanleiding van de acties in
april en mei.
Tot slot is de website van de stichting vernieuwd en met enige regelmaat
geactualiseerd.
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3. Plannen voor 2010
In dit jaarverslag wil Stichting Kind in Malawi ook vooruitkijken naar het volgende jaar
(2010). Wat omvatten deze plannen globaal?
3.1 Doorstart ‘Glory’ en aanpassing samenwerking
De evaluatie van het project en de samenwerking met ‘Glory’ leidt tot een bescheiden
doorstart. Daarbij legt Stichting Kind in Malawi het accent (nog) meer op het
betrekken van de dorpsgemeenschappen, een goede organisatie- en
verantwoordingsstructuur en het thema educatie (vergoeding van schoolgeld en
-onkosten voor middelbare scholieren). Ook wordt een kleinschalig geitenproject
gestart. Na een half jaar zal worden bezien of en hoe de ondersteuning wordt
voortgezet.
3.2 Scholingsfonds – Aquaid Lifeline
In 2009 is besloten om te starten met een Scholingsfonds met een jaarlijkse minimale
toezegging van € 10.000 gedurende 3 jaar. In 2010 start dit daadwerkelijk. Zo’n 20
jongeren kunnen zo een twee- of driejarige beroepsopleiding volgen en krijgen ook
een klein leefbudget. Afhankelijk van het verloop wordt dit aantal mogelijk
uitgebreid.
3.3 Meisjeshuis ‘House of Hope’ – Stichting Afrikazending
Stichting Kind in Malawi wil enkele tienermeisjes uit die
komen uit het ‘House of Hope’ (meisjeshuis) in de buurt
van Blantyre ondersteunen. Met name worden ten
behoeve van het ‘home based care’ programma de
onkosten voor school en leefgeld voor vijf meisjes die in
een gezin zijn gaan wonen vanuit het House of Hope
door Stichting Kind in Malawi betaald. De
ondersteuning verloopt via Stichting Afrikazending.
3.4 Monitoren projecten
Inmiddels is er een hele lijst met ondersteunde projecten. Stichting Kind in Malawi vindt
het belangrijk om zo goed mogelijk te volgen in hoeverre de doelen van deze
projecten worden bereikt, welke bijdrage de overheid en de dorpen zelf hieraan
leveren en waar verder behoefte aan blijkt te bestaan.
Er zijn regelmatige contacten met de directeur van ‘Glory’, de lokale adviseur van
onze Stichting, de manager van Aquaid Lifeline, en enkele Nederlandse en
Malawiaanse contactpersonen.
3.5 Nieuwe initiatieven
Met het (tijdelijk) wegvallen van het bouwproject van het resource centre voor de
CCAP St Matthews-gemeente, is Stichting Kind in Malawi op zoek naar een ander
project. Een aantal mogelijke, veelal educatieve projecten, is daarvoor in beeld.
Hierover meer in het volgende jaarverslag.
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4. Financieel jaarverslag 2009
4.1 Beleid
Het kalenderjaar 2009 is het derde boekjaar van de stichting. De boekhouding zal
worden gevoerd volgens de algemeen in Nederland aanvaarde waarderingsgrondslagen.
Vanaf de oprichting hebben zowel de voorzitter als de penningmeester toegang tot
de rekeningen. Door het bestuur is hiertoe besloten 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
Stichting Kind in Malawi beschikt over drie rekeningen: twee rekeningcourantrekeningen en een spaarrekening. De tweede rekening-courant is speciaal
bedoeld voor lopende projecten, zoals de bouwreis. De andere rekening-courant is
voor de algemene middelen, waarbij het de bedoeling is om de niet direct
noodzakelijke gelden op de spaarrekening te reserveren.
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 zijn er twee langlopende projecten die ondersteund worden door Stichting
Kind in Malawi:
- het weeshuisproject (dagopvangcentrum) ‘Glory to God Youth and Orphan Care’
in Malawi, de ondersteuning van dit project is op een lager pitje gezet vanwege
de te ondernemen stappen om een doorstart te maken.
- Aquaid Lifeline (het scholingsfonds). Jaarlijks zullen een aantal jongeren worden
ondersteund om een beroepsopleiding te volgen.
4.4 Verantwoording boekjaar 2009
Het jaar 2009 is qua activiteiten een relatief rustig jaar geweest. Het afgelopen jaar
is met name besteed aan het uitwerken van beleid, het ondersteunen en monitoren van
lopende projecten en het voorbereiden van de ondersteuning van de nieuwe
projecten.

Stichting Kind in Malawi – Jaarverslag 2009

9

4.4.1 Inkomsten en uitgaven 2009
De tabel hierna geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
Stichting Kind in Malawi
Exploitatieoverzicht over het jaar

2009
€

2008
€

Inkomsten
Algemeen
Giften
Marktverkoop
Rente
Projecten
Overige projecten
Aquaid Lifeline Fund
St. Matthews
Maismolen
Giften overige projecten

Totaal inkomsten

6.145
582
475
7.202

5.105
438
402
5.945

3.800
4.574
400
8.774

1.100
5.425
6.525

15.976

12.470

26
116
535
677

27
244

10.010
4.574
400
14.984

9.688
9.688

15.661

9.959

315

2.511

Uitgaven
Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
Kosten adviseurs (o.a. Glory to God)
Projecten
Overige projecten
Aquaid Lifeline
Reservering bouwproject St. Matthews
House of Hope
Ondersteuning Glory to God

Totaal kosten
Exploitatieresultaat

271

Toelichting:
1. Voor het bouwproject van St. Matthews, dan wel een vervangend
vergelijkbaar project is ten laste van het resultaat een reservering gedaan
gelijk aan het bedrag aan giften dat specifiek voor het project is opgehaald.
2. De ondersteuning van Glory to God bestond dit jaar met name uit de
vergoeding aan twee lokale adviseurs.
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4.4.2 Balans
De tabel hieronder geeft de balans weer aan het eind van het boekjaar.
Stichting Kind in Malawi
Balans per

31-12-2009
€

31-12-2008
€

Activa
Nog te ontvangen bijdragen derden
Te ontvangen rente
Rabobank 1274.73.882

-

987

475

402

4.216

860

Rabobank 1181.70.511

6.842

2.136

Rabobank 1473.230.136

20.644

13.442

32.177

17.827

17.593

17.278

4.574

-

Passiva
Eigen vermogen
Gereserveerd voor projecten
Overige schulden
Nog te betalen voor projecten

-

49

10.010

-

-

500

32.177

17.827

Vooruitontvangen voor bouwreis 2009

Toelichting:
1. Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
2. De post ‘Nog te betalen voor projecten’ ziet op het toegezegde bedrag voor
Aquaid Lifeline.
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Bijlage 1. Missie en doelstelling Stichting Kind in Malawi
Stichting Kind in Malawi heeft de volgende missie en doelstelling.
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
te kunnen opgroeien en zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandigheid.
De belangrijkste drijfveer voor onze inzet is het evangelie van Jezus Christus.
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.
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.
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.

1

Dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
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