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In april gaan wij weer naar Malawi 

In de periode van 

6 t/m 19 april 

2014 zullen wij 

weer in Malawi 

zijn. Twee jaar 

geleden hebben 

wij daar het irri-

gatie- en land-

bouwproject 

gestart in de community Kakwale. En eind 2013 is be-

gonnen met het voedselhulpprogramma voor het wees-

huis All Saints Anglican Orphanage in Mtunthama. 

Vanwege de maandelijkse bezoeken en trainingssessies 

van Siyani Kondowe en drie andere experts op het ge-

bied van irrigatie en landbouw (Pusepa’s) zijn wij goed 

op de hoogte gehouden van de situatie bij de projecten. 

Maar nu gaan we weer met eigen ogen bekijken hoe de 

stand van zaken is. Tijdens onze reis zullen wij zonodig 

organisatorische verbeteringen aanbrengen en indien 

mogelijk nieuwe projecten starten. 

 

Reis te volgen via internet 

Belangstellenden kunnen onze reis volgen via internet. 

Dat is voor ons niet zo eenvoudig te realiseren omdat de 

voorzieningen op het gebied van elektriciteit en toegang 

tot het internet in Malawi zeer beperkt zijn. Maar toch 

gaan wij proberen om regelmatig berichten en foto’s te 

plaatsen op onze website. Ga daarvoor naar 

www.hulpaanmalawi.nl/nl/blog. 

Ook via onze Facebookpagina gaan wij berichten ver-

spreiden. Deze zijn dan te zien op 

www.facebook.nl/hulpaanmalawi. Als u deze pagina een 

‘like’ geeft, dan ontvangt u onze berichten automatisch. 

 

Stand van zaken in Kakwale 

Siyani Kondowe en de drie experts op het gebied van 

irrigatie en landbouw, de heren Kabonga, Mpambira en 

Katunga (Pusepa’s) zijn op 5 en 6 maart in Kakwale 

geweest om de stand van zaken op te nemen en bij te 

sturen. En de bewoners zijn ervan op de hoogte gebracht 

dat wij in april naar ze toe zullen komen. De bewoners 

hebben laten weten dat wij meer dan welkom zijn. 

Siyani en de 

Pusepa’s hebben 

in Kakwale beke-

ken hoe de voort-

gang is bij de 

verbouwing van 

aardnoten (zoge-

naamde CG7-

nuts). In december 

vorig jaar heeft de 

Stichting Hulp aan Malawi het financieel mogelijk ge-

maakt dat de bewoners in het regenseizoen, van decem-

ber tot maart, aardnoten kunnen gaan verbouwen. Toen  

hebben 25 boeren ieder 20 kilo aardnoten ontvangen. 

Deze aardnoten zijn nog in december geplant, op een 

oppervlak van ongeveer 0,25 hectare per boer, totaal dus 

6,25 hectare. Een enorme impuls voor de landbouw in 

Kakwale. De omstandigheden zijn tot nu toe redelijk 

gunstig geweest, want er is voldoende regen gevallen om 

het groeiproces van de plantjes te bevorderen. 

Tijdens het be-

zoek in maart 

hebben Siyani en 

de Pusepa’s 11 

van de 25 boeren 

die aardnoten 

verbouwen be-

zocht. Over het 

algemeen waren 

zij tevreden over 

het resultaat. Sommige boeren moesten worden aange-

spoord om intensiever onkruid te wieden, omdat dit on-

kruid een ongunstig effect heeft op het resultaat. In de 

komende tijd zullen de bewoners een training krijgen in 

het oogsten van de aardnoten en in het drogen en op-

slaan. 

De bedoeling van het aardnotenproject is, dat er gedeel-

telijk olie uit deze noten wordt gewonnen en dat een 

gedeelte van de aardnoten ook weer wordt gebruikt in 

het volgende groeiseizoen. Afgesproken is, dat de bewo-

ners die nu mee doen met dit project straks een gedeelte 

van de geoogste aardnoten beschikbaar stellen aan ande-

re bewoners zodat die ook hiermee aan de gang kunnen. 

 

Hoe groeien aardnoten 

Aardnoten (pinda’s) groeien 

aan een eenjarige plant. De 

manier waarop ze groeien is 

heel bijzonder. Eerst groeit het 

plantje tot ongeveer 50 centi-

meter. Dan gaat het bloeien en 

krijgt het kleine gele bloeme-

tjes. Uit elk bloemetje komt een 

steeltje. Die steeltjes buigen om en groeien dan de 

grond in. In de grond groeien aan elk steeltje 2 of 3 

pindadoppen. In die pindadoppen zitten al pinda’s. Het 

duurt dan nog twee maanden voordat ze groot zijn. Zo-

dra de plant boven de grond uitgegroeid is en afsterft 

zijn de pinda’s onder de grond rijp. 

 

Stand van zaken in Mtunthama 

In november vorig jaar heeft de Stichting Hulp aan Ma-

lawi, dankzij een donatie van de Stichting SR te B, het 

financieel mogelijk gemaakt dat de leiding van het 

weeshuis kon beginnen met een omvangrijk voedselpro-

ductieprogramma. 

In de omgeving van het weeshuis zijn drie stukken land 

(Mchonjowa, Msulira en Njobvu), waar maïs, soja bonen 

en gewone aardnoten worden verbouwd. Er zijn ook 
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plannen om sweet potatoes te gaan verbouwen. Een pro-

bleem is dat deze stukken land op enkele kilometers 

afstand liggen van het weeshuis en dat deze stukken land 

gehuurd moeten worden. Volgend jaar hoopt men grond 

dichterbij het weeshuis te kunnen kopen. 

Op 6 maart hebben Siyani en de Pusepa’s de velden 

Mchonjowa en Njobvu bezocht.  

Op beide velden staan de gewassen er buitengewoon 

goed bij. Siyani en de Pusepa’s zijn zeer tevreden over 

de wijze hoe dit project wordt uitgevoerd o.a. door veel 

vrijwilligers van het weeshuis. De leiding van het wees-

huis is zeer verheugd over de steun vanuit Nederland, 

maar heeft nog wel een aantal wensen om het project 

beter uitvoerbaar te maken. Allereerst de aankoop van 

grond dichterbij het weeshuis en daarnaast ook aankoop 

van meer technische hulpmiddelen zodat zij beter ge-

bruik kunnen maken van de mogelijkheden. Verder zou-

den de Pusepa’s graag meer tijd beschikbaar willen heb-

ben om dit project te begeleiden. In één dag per maand is 

een goede monitoring van het gehele project haast niet te 

doen. 

Tijdens ons bezoek in april aan het weeshuis zullen wij 

de mogelijkheden met de leiding van het weeshuis en 

met Siyani en de Pusepa’s bespreken. 

 

Milieuvriendelijker koken 

Tijdens ons bezoek aan Malawi gaan wij proberen om in 

Kakwale een meer milieuvriendelijke wijze van koken te 

introduceren. We hebben daarvoor een afspraak met 

Maya Stewart van de organisatie Maeve. Deze organisa-

tie is partner van de Global Alliance for Clean Cooksto-

ves, een publiek-privaat initiatief onder supervisie van 

de Verenigde Naties. Doelstelling van de organisatie is 

redden van levens, verbeteren van de levensomstandig-

heden en vooral ook van de positie van vrouwen, het 

beschermen van het milieu en het creëren van een bloei-

ende wereldwijde markt van oplossingen voor schoon 

koken. Maeve heeft 

de Chitetezo Mbau-

la (zie foto) ontwik-

keld, een kleine 

stookoven (stove) 

die zorgt voor een 

betere benutting van 

de warmte van het hout (of plantenresten) waarmee ge-

stookt wordt. Hierdoor hoeft veel minder hout te worden 

gebruikt en hoeven de vrouwen dus veel minder hout te 

kappen en te transporteren. Een ander groot voordeel van 

de stove is, dat er bij het koken aanzienlijk minder scha-

delijke rook in de lucht terecht komt. 

Hopelijk lukt het om tijdens ons verblijf in Kakwale in 

samenwerking met Maya Stewart en haar team een ‘open 

dag’ te organiseren voor de bewoners, vooral voor de 

vrouwen. Er zal dan worden uitgelegd wat de voordelen 

zijn van deze wijze van koken en het zal ook gedemon-

streerd worden. De bewoners kunnen de stoves van 

Maeve kopen. Wij zullen tijdens ons verblijf ook zeker 

een aantal stoves beschikbaar stellen om uit te proberen. 

Maar het is ook mogelijk dat de bewoners deze stoves 

zelf gaan maken. Deze 

kunnen dan in Kakwale 

gebruikt worden, maar 

als er meer worden ge-

produceerd, dan kunnen 

ze weer verkocht wor-

den aan Maeve die ze 

elders in Malawi weer 

uitzet. Dit kan leiden tot 

een inkomstenbron van 

meer dan 1 dollar per 

dag voor een huishou-

den, hetgeen voor Ma-

lawiaanse begrippen 

bijzonder veel is. Een 

enorme uitdaging voor 

ons om dit gerealiseerd 

te krijgen. 

 

Bezoek aan CCAP 

Twee jaar geleden hebben wij tijdens ons reis naar Ma-

lawi het hoofdkantoor bezocht van de Church of Central 

Africa Presbyteri-

an (CCAP) in 

Ekwendeni. In 

Malawi is het 

gebruikelijk dat 

kerkelijke organi-

saties zoals 

CCAP ontwikke-

lingsprojecten 

bevorderen en ondersteunen. Wij hebben toen gesproken 

met het programmahoofd van het Development Depart-

ment en met de coordinator voedselzekerheidprojecten. 

In latere emailwisseling heeft CCAP ondersteuning van 

onze projecten toegezegd, maar daar hebben wij tot nu 

toe nog niet daadwerkelijk gebruik van gemaakt, omdat 

wij immers een goede begeleiding hebben van de Stich-

ting Mwanawaleza in de persoon van Siyani Kondowe 

en de Pusepa’s.  Tijdens onze reis 

gaan wij weer CCAP bezoeken om 

te bekijken in welke vorm zij be-

trokken kunnen worden bij onze 

projecten. Wij hebben daarvoor nu 

een afspraak met de directeur van 

het Development Department van 

CCAP, de heer Donald Manda.  

  



 

Bezoek aan Nyika National Park 

Onze reis in april duurt 14 dagen 

en we hebben een buitengewoon 

druk programma. Toch hebben 

we ons voorgenomen om één dag 

een bezoek te brengen aan een 

toeristische trekpleister van Ma-

lawi, namelijk het Nyika National 

Park. Dit park ligt in het noorden 

van Malawi. Een bezoek aan dit 

park kunnen we redelijk goed 

combineren met het bezoek aan 

CCAP in Ekwendeni, dat ook vrij 

ver in het noorden ligt. In een reisgidsje hebben we gelezen dat als je naar Malawi gaat en je niet het Nyika National Park 

bezoekt, dat dat vergelijkbaar is met naar Egypte gaan en niet de piramides bezoeken. We kunnen dus niet om dit park 

heen!  

 

 

 

 
 

 

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 leefomstandigheden 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 kennisoverdracht (Pusepa). 

De Stichting Hulp aan Malawi voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst en heeft een transpa-

rantiestatus van 100% en mag daarom het hiernaast staande logo gebruiken. 
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