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Voorwoord
In het afgelopen jaar hebben we de ingezette koers van de vorige jaren voortgezet.
Dit betekende in de eerste plaats het inzetten op educatie als belangrijkste thema in
onze projecten. Dit doen we kleinschalig en gericht. We ondersteunen vooral namen en
gezichten.
Het Scholingsfonds voor studenten, in samenwerking met Aquaid Lifeline, is daarvan
een heel mooi voorbeeld. Dit project is nog steeds 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. Dit project
kent een aantal bestuurlijke problemen.
Ook hebben we de bouw van een kleuterschool voor protestantse CCAP-gemeente St.
Matthews in Chileka financieel ondersteund.
Tot slot maken we het voor 18 middelbare scholieren mogelijk naar school te gaan
door te voorzien in hun les- en examengeld en wat aanvullende noden.
Net als elk jaar gaan we ook in op de plannen voor het nieuwe jaar, dat inmiddels
ook al een eind gevorderd is.
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.
We hopen dat dit jaarverslag u weer een goed beeld geeft. Daarom leest u niet
alleen over successen, maar ook over onze aarzelingen en problemen in de projecten.
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 2012 als volgt
samengesteld:
Voorzitter
Penningmeester
PR en website
Fondsenwerving

- Chris Gaasbeek (De Meern)
- Wim Klasens (Utrecht)
- Els Verburg (Vleuten)
- Arie Verburg (Vleuten)

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

invullen van ondersteuning van begunstigden van ‘Glory’, de 18 middelbare
scholieren;

situatie Girls Home, na overlijden projectcoördinator ter plaatse;

voortgang van de overige ondersteunde projecten en activiteiten, Aquaid en
kleuterschool voor CCAP gemeente St. Matthews;

fondsenwerving;

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

afscheid van bestuurslid Nelleke den Ouden;

jaarverslag 2011 en begroting 2012 (en voortgang).
1.3 Contact Malawi
Stichting Kind in Malawi heeft samengewerkt met vaste
partnerorganisaties en contactpersonen: A. Gaisford
(AquAid), R. Walusa (CCAP gemeente St. Matthews) en
E. van der Meer (Stichting Afrikazending/project Girls
Home), M. Makwakwa en F. Mauwa (middelbare
scholieren). Mike Makwakwa is voor Stichting Kind in
Malawi tevens onze belangrijkste contactpersoon ter
plaatse voor de verschillende projecten.
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2. Resultaten in 2012
2.1 Middelbare scholieren
Nadat in 2011 na een lang proces besloten was om te stoppen met de samenwerking
met ‘Glory to God Youth and Orphan Care’, is het lopende project overgedragen aan
Mike Makwakwa. Hij is de contactpersoon voor Stichting Kind in Malawi voor dit
project en ook de ‘oren en ogen’ voor andere projecten. Mike werkt samen met
Fredrick Mauwa, die als ‘fieldofficer’ de contacten met de scholen en scholieren
onderhoudt. Met enige regelmaat kreeg het bestuur een update van de actuele
situatie en resultaten van de scholieren. Toch blijven de frequentie en de kwaliteit van
de informatie een aandachtspunt, waarover afspraken zullen worden gemaakt.
De resultaten waren wisselend. Met meerdere scholieren gaat het heel goed en hen
ondersteunen we dan ook al meerdere jaren. Maar we merken ook dat het voor
sommige scholieren moeilijk is om altijd aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door de
thuissituatie of vanwege de regentijd. Niet alle scholieren slagen dus voor hun
tussentijdse examens. Enkele scholieren zijn helemaal uitgevallen doordat ze niet meer
naar school (kunnen) gaan. Andere scholieren zijn in hun plaats ingestroomd.
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
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, (tropische) landbouw, accounting
& business administration.
De jongeren zijn zeer gemotiveerd en dankbaar voor
de kans die ze krijgen.
In 2012 stroomden relatief veel studenten uit en net
zoveel begonnen een nieuwe opleiding. In totaal
rondden 15 studenten hun opleiding met succes af, van
wie 9 metaalbewerking deden (Ecom), 4 tropische
landbouw (Stephanos), 1 techniek (Polytech) en 1 een lerarenoleiding (Dapp). Aan het
eind van 2012 was de situatie dat enkelen van hen al een baan hadden, enkele nog
een (verlengde) stage liepen om werkervaring op te doen en ook enkelen wilden
doorstuderen. Sommige jongeren hebben wel met tijdelijke contracten ervaring
opgedaan, maar zoeken nog passend werk op vaste basis. Dat blijft voor hen toch
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een uitdaging. Maar toch kunnen we zeggen dat 2012 een succesvol jaar was en het
Scholingsfonds voor de meeste jongeren opnieuw een groot verschil heeft gemaakt.
2.3 Blantyre Girls Home
Het Girls Home in Blantyre is een Nederlands initiatief, dat vanuit Nederland
gecoördineerd wordt door Stichting Afrikazending. In het huis wonen 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. In het najaar van 2012 ontstonden
problemen met de Malawiaanse stichting (The Crusade for Community Transformation).
De directeur overleed, waarna diverse problemen aan het licht kwamen. Aan het eind
van 2012 loopt er een onderzoek naar de precieze situatie en achtergronden. In
afwachting van de uitkomsten van het onderzoek heeft Stichting Kind in Malawi de
ondersteuning van 5 meisjes met school- en leefgeld opgeschort, omdat niet
gegarandeerd kon worden dat de middelen goed terecht kwamen. Helaas
2.4 Kleuterschool
In 2012 is de bouw gestart van de kleuterschool, een
klein gebouw van 6,5 x 7,5 meter met een
opvangruimte, klein kantoor en opslagruimte. De foto
geeft de situatie van begin november 2012, nadat de
dakplaten waren gemonteerd. We zijn blij dat de bouw
is gestart, de voortgang verloopt echter vrij traag. In
2013 zal dit kunnen worden afgerond.
2.5 Fondsenwerving
In 2012 is een actie gehouden door de stichting om fondsen te werven: in juni was er
weer de jaarlijkse weefmarkt in Hoorn met verkoop van lokale artikelen.
Daarnaast waren er verschillende donaties van bedrijven, instellingen, kerken en
particulieren. Een aantal van hen behoort tot de vaste groep van donateurs.
2.6 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.
De website van de stichting is met enige regelmaat
geactualiseerd met nieuwsberichten. In juni heeft de website
een nieuwe look gekregen, zie de printscreen van de
nieuwspagina hiernaast.
Er zijn in 2012 twee officiële nieuwsbrieven verschenen, in
juli en december. Deze stond in het teken van het jubileum.
Er zijn plannen om de nieuwsbrief in een iets andere vorm te
gieten. Nog wat korter en krachtiger en ook vaker per jaar.
De stichting heeft ook in andere media aandacht gekregen,
zoals een kerkblad. Tot slot heeft de stichting ten behoeve
van de fondsenwerving projectinformatie in de vorm van
flyers met korte project informatie gemaakt.
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3. Plannen voor 2013
In dit jaarverslag wil Stichting Kind in Malawi ook kort vooruitkijken naar het volgende
jaar (2013). Wat omvatten deze plannen globaal?
3.1 Bezoek projecten
In het voorjaar hoopt een delegatie van het bestuur weer een bezoek te brengen aan
de projecten. Daarmee kan met eigen ogen worden vastgesteld hoe de stand van
zaken is, waar kansen liggen, waar moet worden bijgestuurd et cetera. De ervaring
leert dat het samen op trekken met de lokale coördinator gedurende dit bezoek erg
effectief is voor de vervolgsamenwerking.
3.2 Middelbare scholieren
Stichting Kind in Malawi ondersteunt inmiddels al bijna 3
jaar 18 scholieren op 3 middelbare scholen in het
landelijk gebied. Voor hen betaalt de stichting het
school- en examengeld en soms ook een bijdrage in
boeken, lesmateriaal en kleding. In totaal gaat het om
ongeveer € 750 per jaar. Op de foto links fieldofficer
Fredrick Mauwa met een scholier van Chilangoma
Secondary School.
In het komende jaar zal de stichting zich beraden of en,
zo ja, hoe dit project voortgezet kan worden of dat het
zal worden afgebouwd. Het bezoek in het voorjaar
dient daarover meer informatie op te leveren.
3.3 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 2013 zal Stichting Kind in Malawi
dit blijven ondersteunen. De resultaten die we terugkrijgen vanuit Aquaid Lifeline zijn
tot nu toe bemoedigend en de samenwerking verloopt heel goed en transparant. We
zullen ons echter meer moeten inspannen om het toegezegde bedrag, € 10.000 per
jaar, waar te kunnen maken, aangezien op de reserves van de stichting is ingeteerd.
Met dit bedrag kunnen ongeveer 20 studenten per jaar een twee- of driejarige
beroepsopleiding laten volgen.
3.4 Girlshome – Stichting Afrikazending
De ondersteuning met jaarlijks € 1.200 sinds 2009 via Stichting Afrikazending wordt
heroverwogen, vanwege bestuurlijke problemen in zowel Malawi als Nederland.
Afhankelijk van het verloop en het bezoek in Malawi, zal Stichting Kind in Malawi
besluiten de ondersteuning al dan niet voort te zetten.
3.5 Kleuterschool – CCAP St. Matthews
De bouw van de kleuterschool op de nieuwe locatie van de protestantse gemeente St
Matthews is in 2012 gestart en loopt door in 2013. Het bezoek in 2013 zal ook dit
project aandoen om te zien hoe het verloop is. Stichting Kind in Malawi heeft de kerk
een toezegging kunnen doen van € 3.500, na een gift met dit bedrag. De rest
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(€ 1.300 euro) zal de kerk zelf inbrengen. Dit past ook in ons beleid om niet meer dan
circa 70% van het benodigde bedrag voor dergelijke projecten te financieren.
Aanvullend wil de stichting nog wel een bijdrage leveren aan speelmaterialen voor de
kinderen.
3.6 PR en fondsenwerving
De stichting wil in 2013 haar nieuwe website benutten, inclusief de nieuwe opzet van
de nieuwsbrief. Deze is dus meer web-based met korte berichten, waarmee
regelmatiger en eenvoudiger nieuwsbrieven kunnen worden gemaakt.
Ook zal de stichting nadrukkelijker vorm geven aan de fondsenwerving om de
inkomsten op een structureel hoger niveau te brengen, wellicht door een jaarlijks
terugkerende actie. Het bestuur heeft de voorkeur uitgesproken om zo mogelijk
daarbij een of enkele basisscholen te betrekken.
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4. Financieel jaarverslag 2012
4.1 Beleid
Het kalenderjaar 2012 is het zesde 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.
4.3 Projecten
Stichting Kind in Malawi ondersteunde in 2012 de volgende projecten:
- Aquaid Lifeline: jaarlijks worden circa 20 jongeren ondersteund bij het volgen van
een beroepsopleiding.
- Blantyre Girls Home: jaarlijks worden 5 meisjes ondersteund met school- en
leefgeld.
- Middelbare scholieren: jaarlijks worden circa 18 kinderen op 3 middelbare
scholen in het buitengebied ondersteund met school- en examengeld.
- Bouw van een kleuterschool door CCAP St Matthews in Chileka.
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4.4 Verantwoording boekjaar 2012
4.4.1 Inkomsten en uitgaven 2012
De tabel hierna geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Daarnaast is in de
tabel de begroting voor 2013 opgenomen.
Exploitatieoverzicht over het jaar

Begroting
2012
€

Werkelijk
2012
€

Werkelijk
2011
€

2.500
300
100
2.900

3.283
201
3.484

4.400
350
233
4.983

10.000
10.000

4.908
4.908

4.595
3.500
8.095

12.900

8.392

13.078

25
200
275
300
800

24
131
155

27
189
489
450
1.154

-

10
10

900
415
1.200
2.515

10.000
900
1.200
-

10.000
749
-

12.100

10.749

10.000
900
1.200
3.500
-4.574
11.026

12.900

10.913

14.695

-

-2.522

-1.617

Inkomsten
Algemeen
Giften
Marktverkoop
Rente
Projecten
Overige projecten
Aquaid Lifeline Fund
Bouwproject kleuterschool

Totaal inkomsten
Uitgaven
Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
Overige kosten
Kosten adviseurs
Uitgaven voor projecten
Scholing
Schoolfees
Aquaid Lifeline
Glory to God
House of Hope
Reservering voor projecten
Scholing
Aquaid Lifeline
Schoolfees
House of Hope
Reservering bouwproject school
Vrijval reservering Resource Center

Totaal kosten
Exploitatieresultaat
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Toelichting op de exploitatierekening
In de exploitatierekening is bij de uitgaven een onderscheid gemaakt tussen uitgaven
en reserveringen voor projecten. De uitgaven zijn de betalingen aan de projecten,
voor zover daarvoor nog geen reservering was gedaan. De reserveringen zijn de
bedragen die reeds zijn toegezegd, dan wel zijn binnengekomen voor een specifiek
doel en als zodanig moeten worden gereserveerd.
4.4.2 Balans
De tabel hieronder geeft de balans weer aan het eind van het boekjaar.
Balans per

31-12-2012
€

31-12-2011
€

Activa
Te ontvangen rente
Rabobank 1274.73.882
Rabobank 1181.70.511
Rabobank Telesparen

200
2.347
2.756
7.830

219
867
359
19.310

13.133

20.755

621

3.143

1.612
10.900
-

5.112
1.200
10.900
400

13.133

20.755

Passiva
Eigen vermogen
Reserveringen voor projecten
Reservering bouw kleuterschool
Reservering Girls Home
Reservering Scholing
Overige schulden

Toelichting:
1. Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.
2. De reserveringen betreffen bedragen die reeds zijn toegezegd, dan wel zijn
ontvangen voor een specifiek doel.
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Bijlage 1. Missie en doelstelling Stichting Kind in Malawi
Stichting Kind in Malawi is opgericht op 8 september 2006 en 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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