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Op het ogenblik is het 

regenperiode in Malawi. 

Er kan dan weer wat 

verbouwd worden op 

plaatsen waar niet direct 

grond- of oppervlaktewater beschikbaar is. 

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen hoe het 

gaat met de verbouwing van aardnoten in 

Kakwale en met het voedselproductieproject bij 

het weeshuis in Mtunthama. 

Verder zijn wij verheugd om te kunnen vermel-

den dat wij in de eerste helft van april weer naar 

Malawi zullen gaan om met eigen ogen de stand 

van zaken te bekijken bij onze projecten en om 

waar nodig verbeteringen aan te brengen en in-

dien mogelijk nieuwe deelprojecten te starten. 

 

Aardnoten in Kakwale 
Eind november heeft de Stichting Hulp aan Ma-

lawi het financieel mogelijk gemaakt dat de be-

woners van Kakwale kunnen gaan beginnen met 

het verbouwen van zogenaamde CG7 groundnuts 

(aardnoten). 

Tijdens het bezoek van Siyani en de Pusepa’s 

begin december is de beschikbare hoeveelheid 

aardnoten verdeeld onder de inwoners. 

 
Vervolgens is men begonnen met het zaaien van 

de aardnoten. Tijdens het bezoek in januari kon 

al worden vastgesteld dat de plantjes goed be-

ginnen te groeien.  Meer dan 75% is al goed ont-

kiemd. Nu is het wachten totdat er  bloemen aan 

de planten komen. Het duurt dan nog diverse 

weken voordat de aardnoten geoogst kunnen 

worden. Belangrijk is dat er intussen goed on-

kruid wordt gewied. Afgesproken is, dat de be-

woners die nu mee doen met dit project straks 

een gedeelte van de geoogste aardnoten beschik-

baar stellen aan andere bewoners zodat die ook 

hiermee aan de gang kunnen. 

Zonder verdere financiële steun zou dit project 

op deze manier verder kunnen uitbreiden. 

Een goede begeleiding van dit project door Siya-

ni en de Pusepa’s blijft voorlopig noodzakelijk. 

 
De bewoners hebben laten weten zeer dankbaar 

te zijn dat zij nu ook dit product op zo’n grote 

schaal kunnen verbouwen. 

 

Voedselproject bij Weeshuis in Mtunthama 
In december is gestart met het voedselproductie-

project voor het weeshuis. 

Hieronder een foto van een paar kinderen die in 

het weeshuis verblijven met hun verzorgers. 

 
De bedoeling van het voedselprogramma is, dat 

er voldoende voedsel wordt geproduceerd voor 

de kinderen in het weeshuis en voor verkoop. 

Eind januari hebben Siyani en de Pusepa’s het 

weeshuis en het land waarop verbouwd wordt 

bezocht. Er zijn nu drie grote stukken land waar 

gewassen worden verbouwd, nu hoofdzakelijk  



 

maïs, soja bonen en aardnoten. Maar later zal 

ook begonnen worden met cassava en sweet po-

tatoes. De stukken land liggen een paar kilometer 

van het weeshuis vandaan. Maar volgend jaar 

hoopt men de beschikking te kunnen krijgen 

over grond in de directe nabijheid van het wees-

huis. 

 
Het werk op het land wordt verricht door de 

weeskinderen zelf (ouder dan 15 jaar), maar ook 

door veel plaatselijke vrijwilligers.  

 

Inzamelingsactie Fam van Rossum 
Ter gelegenheid van de 80

e
 verjaardag van Mw 

Van Rossum uit Bennekom hebben de heer en 

mevrouw Van Rossum een inzamelingsactie 

gehouden voor de projecten van de Stichting 

Hulp aan Malawi. Zij hebben alle familie, vrien-

den en kennissen gevraagd om bij de viering van 

de verjaardag op 9 januari in plaats van een ca-

deau een gift te geven voor onze stichting. 

Dit heeft het prachtige bedrag opgeleverd van € 

500,-.  Tijdens de viering van de verjaardag kon 

Nico van Basten dit bedrag in ontvangst nemen. 

 
Het bedrag zal voor 100% besteed worden aan 

de projecten van de Stichting Hulp aan Malawi.

 
 

In maart 2012 hebben Jan Meijering en Nico van Basten de 

Stichting Hulp aan Malawi opgericht. 

Doel van de stichting is het verbeteren van de leefomstan-

digheden in Malawi, in eerste instantie in de community 

Kakwale in het district Kasungu. 

De projecten van de stichting worden plaatselijk begeleid 

door Siyani Kondowe, die in dienst is van de Stichting 

Mwanawaleza. Hij stuurt een team aan van plaatselijke 

experts op het gebied van landbouw, irrigatie en kennis-

overdracht (Pusepa). 

  

De belastingdienst heeft de Stichting Hulp aan Malawi  

gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit 

houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Ons 

uitgangspunt is, dat 100% van de donaties rechtstreeks ten 

goede komt aan het project en dus aan de inwoners van 

Kakwale. Alle overheadkosten, inclusief onze eigen  reis- 

en verblijfkosten naar en in Malawi betalen wij zelf. 

 

 

Bekijk de video. Klik op onderstaande foto 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bWx1U5PlgO4

