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Voorwoord
In 2013 name het bezoek aan Malawi een belangrijke plek in. Wat we daar hebben
gedaan en hebben aangetroffen treft u als samenvatting in dit jaarverslag.
Het bezoek heeft een goede indruk gekregen van de actuele situatie van de
projecten. Dit was belangrijk voor het bestuur voor het maken van nieuwe afwegingen,
het waar nodig kunnen bijsturen op projecten, het opdoen van ideeën en natuurlijk ook
voor het informeren van onze achterban.
Zoals u van ons gewend bent, blikken we niet alleen terug maar kijken we ook vooruit.
We zijn met name heel blij met de voortgang van het Scholingsfonds. Dit gaat van
beide kanten uit heel goed. Meer zorgen waren en zijn er over de drie andere
projecten van Stichting Kind in Malawi: de bouw en ingebruikname van een
kleuterschool voor de protestantse CCAP-gemeente St. Matthews in Chileka; het Girls
Home met de ondersteuning van vijf meisjes bij het schoolgeld voor de middelbare
school en de ondersteuning van 15 middelbare scholieren.
Hoe het daarmee is gegaan en wat onze plannen zijn, daarover leest u in dit
jaarverslag meer.

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 2013 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:

projectreis naar Malawi;

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

situatie en afweging bij de ondersteuning van het Girls Home, gegeven de
bestuurlijke crisis bij onze partnerorganisatie;

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;

jaarverslag 2012 en begroting 2013 (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 (Mission to The World/ 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 2013
2.1 Bezoek Malawi
In juni 2013 zijn Chris en Marie-José Gaasbeek namens het bestuur voor een
projectbezoek naar Malawi gereisd. Ze hebben daar de projecten bezocht, alle
contactpersonen gesproken en ook veel studenten. Dit heeft een schat aan informatie
en nieuwe inspiratie opgeleverd. Zo is gesproken met 37 van de inmiddels 50
studenten die hun opleiding hebben afgerond of daarmee nog bezig zijn. Het is
bijzonder om te zien hoe jonge mensen, ondanks de voor hen moeilijke
omstandigheden, er alles aan doen om de kans die ze krijgen te benutten.
2.2 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 destijds het lopende project
overgedragen aan Mike Makwakwa. Hij is nog steeds 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 de 18 scholieren onderhoudt.
Het bestuur heeft vastgesteld dat de frequentie en kwaliteit van de informatie om
verbetering vroegen. Dit was dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens
het projectbezoek in juni 2013. Toch moet ook worden geconstateerd dat het lang
duurt voordat scholen met rapporten komen. Desondanks blijft het verkrijgen van
regelmatige en goede informatie een aandachtspunt.
De drie scholen zijn ook bezocht en er is gesproken met docenten en een aantal
leerlingen die Stichting Kind in Malawi ondersteunt. De scholen liggen behoorlijk ver uit
elkaar. Eén school heeft daarbij het nadeel dat er ook leerlingen vanaf de andere
kant van de rivier komen, waardoor een gedurende de regenperiode de school niet
kunnen bereiken door het hoge water. Alle scholen kampen met een gebrek aan
middelen, zoals voldoende en goede studieboeken. Leerlingen moeten deze daardoor
delen. Ook blijft de kennis van de engelse taal bij meerdere scholieren achter. Bijles is
dan gewenst, maar geld om de docent in de middaguren apart te betalen voor
bijlessen is er niet. Dat zijn enkele van de uitdagingen waarmee scholen, docenten en
scholieren te maken hebben.
De resultaten van de scholieren waren ook dit jaar wisselend. Met een aantal gaat het
goed: in motivatie, in aanwezigheid en in resultaten. Anderen hebben het jaar niet
gehaald en met hen gaat het moeizamer. Als bestuur constateren we ook dat de
mogelijkheden om dit direct te kunnen beïnvloeden beperkt zijn. We hebben in het
najaar van 2013 daarom besloten dit project geleidelijk af te bouwen.
2.3 Scholingsfonds
AquAid is een engelse ontwikkelingsorganisatie met een weesdorp (Namisu) in de
buurt van Lunzu. Zij ondersteunt ook jongeren die van de middelbare school af komen
met een beroepsopleiding. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen
vinden van een betaalde baan, die nog altijd moeilijk te vinden zijn. Stichting Kind in
Malawi ondersteunt dit project van AquAid met het Scholingsfonds, waarmee zo’n 20
jongeren een twee- of driejarige opleiding kunnen doen. Aquaid is 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 waren in 2009, de feitelijke start
van het fonds was in januari 2010.
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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 2013 stroomden 10 nieuwe studenten in en evenzoveel rondden hun opleiding af.
Aan het eind van 2013 was de situatie dat enkelen van de uitstromers 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 een uitdaging. Aquaid probeert hierin een bemiddelende en stimulerende rol
te spelen.
2.4 Blantyre Girls Home
Het Girls Home in Blantyre is een Nederlands initiatief, dat vanuit Nederland
gecoördineerd wordt door Stichting Mission to the World / 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 2013
werd de organisatie opnieuw opgebouwd na bestuurlijke problemen.
Het bezoek in 2013 was bedoeld om te kunnen beoordelen of Stichting Kind in
Malawi de ondersteuning van dit project weer zou kunnen opstarten, nadat deze
vanaf eind 2012 was stopgezet. Hoewel er stappen vooruit zijn gezet, heeft het
bestuur besloten dat de ondersteuning vooralsnog niet wordt hervat. We blijven het
project wel volgen.
2.5 Kleuterschool
In het vorige jaarverslag maakten we melding van het moeizame bouwproces, dat
ruim een jaar duurde. Inmiddels is duidelijk dat het gebouw in Nkata Village, niet ver
vanaf het vliegveld van Chilekam, vanaf najaar 2014 in gebruik zal worden
genomen, samen met de naastgelegen school. De start van de activiteiten hangt samen
met de verhuizing van de CCAP gemeente St. Matthews naar deze locatie. Onlangs is
daarin vooruitgang geboekt. Stichting Kind in Malawi heeft dit project afgesloten,
maar is blij dat het gebouw in gebruik zal worden genomen.
2.6 Fondsenwerving
Ook in 2013 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.
2.7 Communicatie en PR
De website van de stichting is met enige regelmaat geactualiseerd met
nieuwsberichten.
Er zijn in 2013 twee officiële nieuwsbrieven verschenen en nog enkele korte updates.
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.

Stichting Kind in Malawi – Jaarverslag 2013

6

3. Plannen voor 2014
In dit jaarverslag wil Stichting Kind in Malawi ook kort vooruitkijken naar het volgende
jaar (2014). Wat omvatten deze plannen globaal?
3.1 Middelbare scholieren
Stichting Kind in Malawi ondersteunt inmiddels al bijna 3 jaar een aantal (op dit
moment 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.
Dit project zal vanaf 2014 worden afgebouwd, omdat de periodieke informatie en
verantwoording erg summier is en de sturingsmogelijkheden daarop en op de inzet
van de scholieren te beperkt.
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 2014 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. Het
scholingsfonds blijft een pijler binnen onze projecten. 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.
3.3 Enkele kleine projecten
Nu de ondersteuning in 2013 is teruggegaan van vier naar twee projecten is het
bestuur op zoek gegaan naar een of twee kleinere (en bij voorkeur kortlopende)
nieuwe projecten, elk met een investering van maximaal ongeveer € 1.500. Daartoe
staan enkele vragen om informatie uit, die mogelijk leiden tot een concrete
projectaanvraag en -goedkeuring. Meer hierover vindt u naar verwachting in de loop
van 2014 op de website en in het volgende jaarverslag.
3.4 PR en fondsenwerving
De stichting wil in 2014 haar website verder inrichten en ook in het engels gaan
aanbieden. De nieuwsbrief is web-based met korte berichten, waarmee regelmatiger
en eenvoudiger nieuwsbrieven kunnen worden gemaakt. Ook de mogelijkheden om via
internet donaties te kunnen doen worden verbeterd. Het bestuur wil ook sociale media,
met name LinkedIn, meer inzetten.
De gebruikelijke fondsenwervingsactiviteiten worden ontplooid: gebruik lokale media,
kerkelijke bladen, korte en regelmatige nieuwsbrieven met projectupdates. Daarnaast
denkt het bestuur aan een of enkele grotere activiteiten, zoals een verkoopactie
tijdens de Koningsdag en stamppottenbuffet in het najaar.
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4. Financieel jaarverslag 2013
4.1 Beleid
Het kalenderjaar 2013 is het zevende 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 2013 de volgende projecten:
- Aquaid Lifeline: jaarlijks worden circa 20 jongeren ondersteund bij het volgen van
een beroepsopleiding.
- Middelbare scholieren: jaarlijks worden circa 20 kinderen op 3 middelbare
scholen in het buitengebied ondersteund met school- en examengeld.
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4.4 Verantwoording boekjaar 2013
4.4.1 Inkomsten en uitgaven 2013
De tabel hierna geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Daarnaast is in de
tabel de begroting voor 2014 opgenomen.
Balans per

31-12-2013
€

31-12-2012
€

80
1.950
1.125
6.914

200
2.347
2.756
7.830

10.069

13.133

-2.543

621

1.712

1.612

10.900
-

10.900
-

10.069

13.133

Activa
Te ontvangen rente
Rabobank 1274.73.882
Rabobank 1181.70.511
Rabobank Telesparen

Passiva
Overige reserves
Bestemmingsfondsen
Scholing Kleuters
Voorzieningen
Reservering Scholing
Overige schulden

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.
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4.4.2 Balans
De tabel hieronder geeft de balans weer aan het eind van het boekjaar.
Begroting

Werkelijk

Werkelijk

2013
€

2013
€

2012
€

2.500
300
100
2.900

4.549
235
80
4.864

3.283
201
3.484

10.000
10.000

2.550
100
2.650

4.908
4.908

12.900

7.514

8.392

25
200
275
500

138
138

24
131
155

Staat van baten en lasten over
het jaar
Baten
Algemeen
Giften
Marktverkoop
Rente
Projecten
Overige projecten
Aquaid Lifeline Fund
Bouwproject kleuterschool
Totaal
Lasten
Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
Overige kosten
Besteed aan doelstellingen
Scholing
Kleuters
Schoolfees
Aquaid Lifeline

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsfondsen
Overige reserves

300
300

440
10.000
10.440

3.500
749
10.010
14.259

-3.064

-6.022

100
-3.164
-3.064

-3.500
-2.522
-6.022

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.
De stichting concentreert zich binnen deze doelstelling inmiddels allereerst op
projecten en activiteiten waarin educatie een belangrijke plaats heeft.
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.

Stichting Kind in Malawi – Jaarverslag 2013

11

