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Veel nieuwe ontwikkelingen 

Het is alweer een 

half jaar geleden dat 

we in Malawi zijn 

geweest. Diverse 

nieuwe projecten 

hebben we toen in 

gang gezet en be-

staande projecten 

uitgebreid of verbe-

terd. We hebben hierover uitgebreid gerapporteerd in 

onze weblog en in de vorige nieuwsbrief. Na ons vertrek 

uit Malawi is er de afgelopen half jaar veel gebeurd. 

Veel ‘ups’, maar ook wel wat ‘downs’. 

In deze nieuwsbrief, die wat uitgebreider is dan u ge-

wend bent, willen wij u daarvan op de hoogte stellen.  

 

Boer(inn)en van de eerste drie irrigatievelden in 

Kakwale op eigen benen!  

Twee en een half jaar geleden, in april 2012, zijn we 

tijdens onze eerste Malawi-projectreis begonnen met drie 

irrigatievelden. De afgelopen jaren zijn er dankzij onze 

beschikbaar gestelde trappompen en dankzij de maande-

lijkse begeleiding en trainingen veel gewassen ver-

bouwd. Hierdoor is tijdens de droge periode aanzienlijk 

meer en gevarieerder voedsel beschikbaar gekomen.  

Onze hulpverle-

ningsstrategie is 

erop gericht om 

mensen op gang 

te helpen door ze 

in het begin wat 

geld en hulpmid-

delen beschik-

baar te stellen, 

maar uiteindelijk 

moeten zij zichzelf kunnen redden zonder hulp van bui-

tenaf. Daarom hebben wij aangekondigd dat de begelei-

ding van de groepen boeren die betrokken zijn bij deze 

eerste drie irrigatievelden aan het eind van de droge pe-

riode in november van dit jaar zal stoppen.  De mensen 

vinden dit absoluut niet leuk, maar zullen het moeten 

accepteren. De laatste maanden worden zij uitdrukkelijk 

voorbereid op voortzetting van de irrigatieprojecten zon-

der hulp van buitenaf. 

 

Nieuwe irrigatieprojecten in Kakwale succesvol ge-

start. 

Tijdens onze tweede projectreis in april 2014 hebben we 

het irrigatiegebied in Kakwale aanzienlijk uitgebreid. Op 

verzoek van de inwoners hebben we het mogelijk ge-

maakt dat er op drie geschikte locaties nieuwe irrigatie-

velden zijn ingericht. Om te kunnen beginnen zijn weer 

trappompen beschikbaar gesteld en zaad, kunstmest, 

bestrijdingsmiddelen en hulpmiddelen. 

 

 
Helaas is op één van de drie locaties het irrigatieproject 

niet van de grond gekomen, maar de twee overgebleven 

velden zorgen toch nog voor een ruime verdubbeling van 

het totale irrigatiegebied in Kakwale. De inwoners die 

betrokken zijn bij de twee nieuwe irrigatievelden zijn 

buitengewoon enthousiast en ijverig en inmiddels is er 

een flink hoge opbrengst 

van de velden. De inwo-

ners zijn erg dankbaar 

voor de verleende hulp. 

Ook aan deze inwoners is 

inmiddels meegedeeld dat 

de maandelijkse begelei-

ding niet oneindig door zal 

gaan, maar dat zij er rekening mee moeten houden dat de 

begeleiding aan het eind van het volgende droge seizoen 

in 2015 zal stoppen.  

 

Begeleiding voedselproductieproject weeshuis 

Mtunthama opgeschort. 

In november 2013 zijn wij begonnen met een voedsel-

productieproject van het weeshuis All Saints Mtunthama 

Orphanage (AMAO) in Mtunthama. De bedoeling van 

dit programma is dat er voldoende voedsel wordt gepro-

duceerd voor directe consumptie door de kinderen in het 

weeshuis en voor de verkoop (meer informatie over de 

opzet van het project in de nieuwsbrief van september 

2013). 

 
Om dit project te kunnen beginnen was een startkapitaal 

nodig, dat wij in december vorig jaar voor 50% beschik-

baar hebben gesteld met uitzicht op de resterende 50% 

als het project goed zou verlopen. 

http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/blog
http://www.hulpaanmalawi.nl/webimages/files/Nieuwsbrief%20Hulp%20aan%20Malawi%202014-05(1).pdf
http://www.hulpaanmalawi.nl/webimages/files/Nieuwsbrief%20Hulp%20aan%20Malawi%20September%202013%20vs%202013-09-14.pdf
http://www.hulpaanmalawi.nl/webimages/files/Nieuwsbrief%20Hulp%20aan%20Malawi%20September%202013%20vs%202013-09-14.pdf


Tijdens onze Malawi-projectreis in april van dit jaar 

hebben we het project bezocht en hebben we gesproken 

met de bedenkers en 

uitvoerders van het 

project. Op zich gaat 

het wel goed met het 

verbouwen van de 

gewassen en is er een 

behoorlijke opbrengst, 

vooral van maïs. 

 

Maar tijdens de 

gesprekken en 

het ‘doorlichten’ 

van het project-

plan bleek toch, 

dat de opzet en 

de uitgangspun-

ten van het pro-

ject veel te 

rooskeurig wa-

ren voorgesteld. Er was bijvoorbeeld een veel te hoge 

opbrengst van de gewassen ingeschat en ook was er geen 

rekening mee gehouden dat er alleen maar opbrengst is 

in de regenperiode. Wij hebben tijdens ons bezoek onze 

bedenkingen tegen het plan geuit en gevraagd om een 

nieuw plan. Dat plan mag best wel minder ambitieus 

zijn, maar moet toch wel voldoen aan het uitgangspunt 

dat zij met het startkapitaal zich de komende jaren kun-

nen redden. Nu, maanden na ons bezoek, hebben wij nog 

steeds geen nieuw plan ontvangen. Daarom hebben wij 

de maandelijkse bezoeken en trainingen in Mtunthama 

opgeschort.. We hebben ook aangekondigd dat wij de 

tweede helft van het startkapitaal voorlopig niet beschik-

baar zullen stellen. 

 

Project betere kookmethode gaat (voorlopig) niet 

door. 

Tijdens onze projectreis in 

april van dit jaar hebben wij 

in Kakwale een meer mili-

euvriendelijke wijze van 

koken geïntroduceerd. Dat 

ging in samenwerking met 

de organisatie Maeve die de 

Chitetezo Mbaula heeft 

ontwikkeld (zie informatie 

op pagina 2 van de nieuws-

brief van april 2014). Chi-

tetezo Mbaula is een kook-

toestel (stove) met vele 

voordelen ten opzichte van 

de huidige wijze van koken. Tijdens ons verblijf hebben 

we 22 stoves beschikbaar gesteld om uit te proberen. 

Maar verteld is toen, dat het ook mogelijk is dat de be-

woners deze stoves zelf gaan maken. Deze zouden dan in 

Kakwale gebruikt kunnen worden, maar als er meer zou-

den worden geproduceerd, dan kunnen ze weer verkocht 

worden aan Maeve die ze elders in Malawi weer uitzet. 

Dit zou kunnen leiden tot een inkomstenbron van meer 

dan 1 dollar per dag voor een huishouden, hetgeen voor 

Malawiaanse begrippen bijzonder veel is. 

Helaas is dit 

project niet van 

de grond ge-

komen. On-

danks het feit 

dat in april de 

bewoners erg 

enthousiast 

waren, hebben 

zij dit project 

toch niet goed opgepakt. Voorwaarde van Maeve was 

dat er een locatie beschikbaar zou worden gesteld en 

ingericht om klei (de grondstof voor de vervaardiging 

van de stove) te winnen. Ondanks verschillende ver-

zoeken van Maeve is die kleiwinplaats niet gerealiseerd 

door de bewoners. Maeve heeft geconstateerd dat er 

onvoldoende motivatie was bij de bewoners om de 

schouders te zetten onder dit project. Dit is reden ge-

weest voor Maeve om dit project verder af te blazen. Wij 

onderzoeken op dit moment wat de werkelijke redenen 

zijn geweest dat de bewoners hier geen serieus werk van 

hebben gemaakt. 

 

Groundnuts project zeer succesvol 

Eind vorig jaar hebben wij het voor de boeren die mee-

doen met de eerste drie  irrigatievelden in Kakwale 

financieel mogelijk gemaakt om CG7 groundnuts te gaan 

verbouwen. Dat is zeer succesvol verlopen. Inmiddels is 

er een zeer rijke oogst van deze groundnuts.

De groundnuts worden gebruikt voor directe consumptie, 

maar er wordt ook – d.m.v. beschikbaar gestelde Piteba 

oliepersen – olie geperst uit de noten. Deze olie wordt in 

flesjes gedaan en kan ook zelf gebruikt worden of op de 

markt worden verkocht. 

Afgesproken is dat de boeren 30% van de geoogste no-

ten afstaan aan andere boeren. Deze kunnen daardoor in 

het volgende seizoen ook beginnen met het verbouwen 

van dit product.  

http://www.hulpaanmalawi.nl/webimages/files/Nieuwsbrief%20Hulp%20aan%20Malawi%202014-04.pdf
http://www.hulpaanmalawi.nl/webimages/files/Nieuwsbrief%20Hulp%20aan%20Malawi%202014-04.pdf


Voor de boeren die meedoen aan de twee irrigatievelden 

die in april van dit jaar zijn opgestart hebben wij het nu 

ook financieel mogelijk gemaakt om CG7 groundnuts te 

gaan verbouwen. Inmiddels zijn ze daar ook mee begon-

nen. 

 

Onderzoek naar afbouw Hospitaal Kakwale 

Al ruim twee jaar staat in Kakwale de ruwbouw voor een 

hospitaal. Er is echter geen geld om de ruwbouw af te 

bouwen. In opdracht van onze stichting heeft de plaatse-

lijke ‘Foundation Chovwano for Development’ uit 

Nkhamenya (een plaats vlakbij Kakwale) in de afgelo-

pen maanden een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar 

de mogelijkheid om het hospitaal verder af te bouwen en 

op te starten. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport 

waarin precies staat wat er nog verder moet gebeuren om 

het hospitaal af te bouwen en wat dat kost. Als het hospi-

taal afgebouwd is kan het overgedragen worden aan de 

overheid, die dan verder zorgt voor inrichting en voor 

personeel. 

Het hospitaalproject is behoorlijk ambitieus voor onze 

stichting. Wij beraden ons nog in hoeverre wij hier steun 

aan gaan verlenen. Een absolute voorwaarde voor ons is, 

dat wij van de overheid een garantie krijgen dat het hos-

pitaal operationeel wordt als het afgebouwd is. Aan het 

verkrijgen van deze garantie wordt op het ogenblik ge-

werkt. 

 

Lokale begeleiding van onze projecten weer in han-

den van Marcel Westdijk 

Na een verblijf 

van ruim vijftien 

maanden in Ne-

derland zijn 

Marcel en Ma-

riska Westdijk in 

september 2014 

met hun twee 

kinderen Naomi 

en Abigail weer 

terug gekeerd naar Malawi. Zij wonen nu niet meer in 

Salima, maar in Kasungu. Dat is slechts 60 kilometer 

van Kakwale verwijderd en 25 km van Mtunthama. Ma-

riska werkt als onderwijskundige aan de lerarenopleiding 

basisonderwijs van Kasungu. Marcel zal samen met lo-

kale gemeenschappen verder werken aan de verbetering 

van leefomstandigheden van mensen, ondersteuning van 

kleine bedrijfjes en irrigatie. 

Marcel zal nu ook weer de coördinatie van de begelei-

ding van de projecten van de Stichting Hulp aan Malawi 

op zich nemen. Wij zijn blij dat wij voor onze projecten 

weer een Nederlandse deskundige contactpersoon ter 

plaatse hebben. 

 

 

 

Doneren? 

Spreekt het werk van de Stichting Hulp aan 

Malawi u aan? Steun ons dan door een bijdrage 

over te maken naar NL20 RABO 0317231405 

ten name van Stichting Hulp aan Malawi te 

Ede. 

U kunt ook gaan naar onze website 

www.hulpaanmalawi.nl en daar eenvoudig 

online doneren. 

 

 

Bekijk de video. Klik op de foto hiernaast. 
 

 

 

 
 

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 het dis-

trict Kasungu in Malawi. De projecten van de stichting worden plaatselijk begeleid door 

Marcel Westdijk en Siyani Kondowe van de Stichting Mwanawaleza. Zij sturen 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 transparantiestatus van 100% en mag daarom het hiernaast staande logo ge-

bruiken. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gB27P7InAw8
http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/anbi-publicatieplicht

