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Voorwoord
In het afgelopen jaar hebben de ingezette koers van de vorige jaren voortgezet. Dit
betekende in de eerste plaats het inzetten op educatie als belangrijkste thema in onze
projecten.
Het Scholingsfonds voor studenten, in samenwerking met Aquaid Lifeline, is daarvan
een heel mooi voorbeeld. Dit project is erg succesvol. Daarnaast is er het Girls Home,
waar door onze ondersteuning vijf meisjes naar de middelbare school kunnen gaan en
zij een nieuw leven kunnen opbouwen.
De samenwerking met Glory to God Youth and Orphan Care kreeg een kleinschalige
doorstart met twee projecten, waarvan een ook op het vlak van educatie. Met name
het vormgeven en goed invullen van deze doorstart heeft veel aandacht gevraagd
van ons bestuur. Dit jaarverslag zal daar op ingaan.
Het financieel verslag sluit dit jaarverslag weer af.
In de bijlage is onze missie en visie opgenomen. Wij vinden het belangrijk om die te
blijven uitdragen en staan daar nog steeds van harte achter.
Ondanks de kleinschaligheid waarop Stichting Kind in Malawi opereert mag ze zich
verheugen in een aantal trouwe donateurs. Daarnaast worden we elk jaar verrast
door onverwachte ondersteuning. Wij zijn blij dat het op deze wijze mogelijk blijft om
de mensen, en vooral kinderen en jongeren, in Malawi een beter perspectief te geven
in hun leven in een land waarin de omstandigheden moeilijk en onzeker zijn.
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 2010 als volgt
samengesteld:
Voorzitter
- Chris Gaasbeek (De Meern)
Secretaris
- Nelleke den Ouden (Nieuw-Lekkerland)
Penningmeester en PR - Wim Klasens (Utrecht)
In november 2010 is Dirk van Schaik (Elspeet) uit het bestuur gegaan. Hij blijft als
adviseur op afroep betrokken bij het werk van de stichting.
1.2 Vergaderingen
Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Onderwerpen die besproken
zijn betreffen:

voorbereiding en vormgeving doorstart van partnerorganisatie „Glory‟

voortgang van de overige ondersteunde projecten en activiteiten, Aquaid en Girls
Home;

onderzoeken van enkele nieuw te ondersteunen doelen, waaronder een
blindeninstituut (niet doorgegaan);

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

afscheid van bestuurslid Dirk van Schaik;

administratieve aanpassingen (omzetting bankrekening);

jaarverslag 2009 en begroting 2010 (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 nieuwe adviseur voor Glory, John Manyumba is vanaf begin 2010 contact per
e-mail en telefoon geweest over de inzet en de voortgang. Zie verder paragraaf 2.1.
Daarnaast is met de contactpersonen van de nieuwe meerjarig en incidenteel
ondersteunde projecten contact geweest: A. Gaisford, ds. P. Mawaya en R. Walusa
(CCAP St. Matthews) en E. van der Meer (Stichting Afrikazending/project Girls Home).
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 2010
2.1 Glory to God Youth and Orphan Care
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. Sinds begin 2009 kampt het project met een aantal
problemen, waardoor veel van de activiteiten niet of nauwelijks meer (kunnen) worden
uitgevoerd. Een assessment in 2009 van de situatie maakte duidelijk dat een aantal
flinke verbeterslagen wenselijk was in onder meer de organisatiestructuur, aansturing
en administratie.
Door het voortijdig overlijden van de eerder
aangestelde adviseur, kon pas begin 2010 worden
gestart met de voorbereiding van een doorstart. De
nieuwe adviseur, John Manyumba, ging van start om
samen met de directeur van Glory (Nelson Phiri) te
komen tot een kleinschalige doorstart van een half
jaar. Uiteindelijk ging Glory vanaf augustus 2010
weer van start. Gekozen is voor een geitenproject en
een scholierenproject. Bij het geitenproject kregen 15
gezinnen elk 3 geiten, met als doel meer middelen van bestaan te bieden. Door de
geboorte van nieuwe geiten en het delen van de eerstgeborenen met andere
gezinnen. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst kregen de gezinnen ook instructie over
de zorg voor deze geiten. De foto geeft een weergave van de verdeling aan in
september 2010.
Daarnaast is gestart met de ondersteuning van 20 middelbare scholieren door
betaling van hun schoolgeld, uniform en schoolmaterialen. Deze jongeren zaten
verspreid over alle klassen (1 t/m 4) op drie middelbare scholen: Chilangoma,
Mtenjere en Mlomba.
Een belangrijk onderdeel van de afspraken was dat er een nieuw, gekwalificeerd
managementteam en bestuur zou komen, zodat er een bredere basis zou ontstaan.
Daarom is er voor gekozen om deze personen en een aantal vrijwilligers een tijdelijke
vergoeding te bieden om hen te motiveren voor het werk. Een veldwerker ging
periodiek langs bij zowel de gezinnen als de scholen om te controleren of alles naar
wens ging.
2.2 Scholingsfonds
AquAid is een engelse ontwikkelingsorganisatie met 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
vervolgopleiding 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
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worden bedrijven benaderd 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 waren
in 2009, de feitelijke start van het fonds was in januari 2010.
De jongeren deden uiteenlopende opleidingen: leraar, verpleegkundige,
metaalbewerker, timmerman, secretaresse, hotel- en cateringmanagement, voeding &
voedselveiligheid, accounting & business administration.
De jongeren zijn zeer gemotiveerd en dankbaar voor de kans die ze krijgen. Op één
uitvaller na, heeft iedereen zijn jaarlijkse examens gehaald.
2.3 Blantyre Girls Home
Het Girls Home in Blantyre is een initiatief van Erwin en Laura van der Meer, die zijn
uitgezonden via de Stichting Afrikazending. In het huis wonen 9 tienermeiden die zijn
opgevangen vanuit een moeilijke en kwetsbare situatie, m.n. (gedwongen) prostitutie.
Het Girls Home wil ze helpen bij het opbouwen van een normaal leven in een veilige
omgeving, en zo terugval voorkomen.
Daarnaast wonen 5 meisjes in pleeggezinnen, die eerder in het Girls Home woonden.
Zij doen alle een middelbare schoolopleiding. Stichting Kind in Malawi ondersteunt van
deze 5 meisje door school- en leefgeld te betalen.
2.4 Fondsenwerving
In 2010 is een actie gehouden door de stichting om fondsen te werven: 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 opnieuw de opbrengst van een bruiloft, waar de gasten was
gevraagd een cadeau in de vorm van een donatie te geven.
2.5 Communicatie en PR
Stichting Kind in Malawi heeft een communicatieplan om haar communicatie eenheid en
structuur te geven en meer bewust en planmatig met de mogelijke middelen en media
om te gaan.
Er is in 2010 één nieuwsbrief verschenen, december.
De stichting heeft ook in andere media aandacht gekregen, zoals een lokaal huis-aanhuisblad en kerkblad.
Ook is de website van de stichting met enige regelmaat geactualiseerd.
Tot slot heeft de stichting ten behoeve van de fondsenwerving projectinformatie in de
vorm van een ansichtkaart ontwikkeld voor het scholingsfonds. Dit heeft een impuls
gegeven aan de bekendheid met het werk van de stichting.
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3. Plannen voor 2011
In dit jaarverslag wil Stichting Kind in Malawi ook kort vooruitkijken naar het volgende
jaar (2011). Wat omvatten deze plannen globaal?
3.1 Besluit over vervolg samenwerking ‘Glory’
De doorstart is in principe voor ongeveer zes maanden. Daarna zal Stichting Kind in
Malawi een beslissing nemen over continuering van de samenwerking en de wijze
waarop dat gestalte krijgt.
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. Ook in 2011 zal Stichting Kind in Malawi
dit blijven ondersteunen. Afhankelijk van het verloop kan het aantal van 20 studenten
mogelijk worden uitgebreid.
3.3 Girlshome – Stichting Afrikazending
Stichting Kind in Malawi wil de tienermeisjes in het
Blantyre Girls Home (meisjeshuis) blijven 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 sinds 2009 via
Stichting Afrikazending.
3.4 Kleuterschool - CCAP
Er is goede hoop dat de samenwerking in 2011 eindelijk een vervolg krijgt. Na
stopzetting van de voorbereidingen voor de bouw van een gemeenschapscentrum voor
CCAP St. Matthews (Central Church of Africa Presbyterian) door een claim van de
vliegveldautoriteiten op de grond, zal op een andere locatie kunnen worden gestart.
Waarschijnlijk worden de plannen echter gewijzigd en wordt eerst een kleuterschool
gerealiseerd.
3.5 Projectbezoek
In 2011 wordt opnieuw een bezoek gebracht aan alle lopende en mogelijk nieuw te
ondersteunen projecten. Elke twee jaar wordt dit gedaan om de voortgang goed te
kunnen blijven monitoren en ook de mensen daar te kunnen ontmoeten. Stichting Kind in
Malawi wil zich ook daadwerkelijk verbonden voelen met de gezinnen en kinderen die
worden ondersteund, niet alleen op afstand. Over de ervaringen van dit bezoek in het
volgende jaarverslag meer.
3.6 Jubileum
In 2011 bestaat Stichting Kind in Malawi 5 jaar! In de loop van dat jaar worden de
plannen uitgewerkt om hieraan in het najaar invulling te geven.
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4. Financieel jaarverslag 2010
4.1 Beleid
Het kalenderjaar 2010 is het vierde boekjaar van de stichting. De boekhouding is
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. 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. 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:
- „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 worden circa 20 jongeren
ondersteund bij het volgen van een beroepsopleiding.
- Blantyre Girls Home. Jaarlijks worden 5 meisjes ondersteund met school- en
leefgeld.
In hoofdstuk 2 zijn deze projecten toegelicht.
4.4 Verantwoording boekjaar 2010
Het jaar 2010 is net als 2009 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.
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4.4.1 Inkomsten en uitgaven 2010
De tabel hierna geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
Stichting Kind in Malawi
Exploitatieoverzicht over het jaar
2010
€
Inkomsten
Algemeen
Giften
Marktverkoop
Rente

2009
€

1.575
327
1.902

6.145
582
475
7.202

2.045

3.800

Bouwproject school
St. Matthews

1.612
-

4.574

Maismolen
Giften overige projecten

3.657

400
8.774

5.560

15.976

26
163
189

26
116
535
677

Projecten
Overige projecten
Aquaid Lifeline
Reservering bouwproject St. Matthews
House of Hope

10.010
600

10.010
4.574
400

Ondersteuning Glory to God

5.981

-

1.612
18.203

14.984

18.392

15.661

-12.833

315

Projecten
Overige projecten
Aquaid Lifeline Fund

Totaal inkomsten
Uitgaven
Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
Kosten adviseurs (o.a. Glory to God)

Reservering bouwproject school

Totaal kosten
Exploitatieresultaat
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4.4.2 Balans
De tabel hieronder geeft de balans weer aan het eind van het boekjaar.

Balans per

Stichting Kind in Malawi
31-12-2010
€

31-12-2009
€

645
1.214
19.096

475
4.216
6.842
20.644

20.955

32.177

4.759
6.186
10.010

17.593
4.574
10.010

20.955

32.177

Activa
Te ontvangen rente
Rabobank 1274.73.882
Rabobank 1181.70.511
Rabobank Telesparen

Passiva
Eigen vermogen
Gereserveerd voor projecten
Nog te betalen voor projecten

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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