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Nieuwe plannen 

Deze nieuwsbrief staat voor een 

groot deel in het teken van ons 

nieuwe plan om in Kakwale een 

gezondheidskliniek te gaan rea-

liseren. In de vorige nieuwsbrief 

heeft u er al iets over kunnen 

lezen. Wij hebben inmiddels 

besloten om onze schouders te 

gaan zetten onder dit ambitieuze 

project, waardoor vele mensen-

levens zullen worden ge-

spaard, vooral van zwange-

re vrouwen en kinderen, en 

waardoor ziektes beter 

zullen kunnen worden 

voorkomen en genezen. 

Verder in deze nieuwsbrief 

informatie over onze ande-

re lopende projecten, die 

vanaf maart lokaal begeleid 

zullen worden door experts 

van de plaatselijke Founda-

tion Chovwano for Deve-

lopment.  

 

Stichting Hulp aan Malawi gaat gezondheidskliniek 

in Kakwale realiseren 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al het een en an-

der verteld over een te realiseren gezondheidskliniek in 

Kakwale (Kakwale Health Centre).  

Al bijna drie jaar staat in Kakwale de ruwbouw voor een 

gezondheidskliniek (zie foto). 

Er is echter geen geld om de ruwbouw af te bouwen. In 

opdracht van onze stichting heeft de plaatselijke ‘Foun-

dation Chovwano for Development’ uit Nkhamenya (een 

plaats vlakbij Kakwale) in de tweede helft van 2014 een 

haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheid 

om de gezondheidskliniek verder af te bouwen en in 

gebruik te nemen. Dit heeft geleid tot een uitgebreid 

rapport waarin de noodzaak van de kliniek wordt beves-

tigd en waarin staat welke organisaties en organisatieon-

derdelen bij de realisering 

van de kliniek betrokken zijn 

of zullen moeten worden. 

Tevens is in het rapport aan-

gegeven wat er nog verder 

moet gebeuren, welke pro-

cedures gevolgd moeten 

worden om de kliniek af te 

bouwen en operationeel te 

maken en wat dat kost. 

Dit rapport heeft voldoende 

informatie opgeleverd om 

ons ervan te overtuigen dat 

er grote behoefte is aan een 

gezondheidskliniek op deze plaats en dat verdere realise-

ring haalbaar en noodzakelijk is. 

Vandaar dat wij na rijp onderling beraad hebben besloten 

om dit ambitieuze project op te pakken en om steun te 

gaan verlenen 

aan realisering 

van deze ge-

zondheidskli-

niek. Dat bete-

kent onder an-

dere financie-

ring van en 

medewerking 

aan de afbouw 

van de kliniek 

en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de inge-

bruikname van de kliniek.  

 

Waarom een gezondheidskliniek in Kakwale? 

De behoefte aan een gezondheidskliniek in Kakwale is 

zeer groot. De afstand van Kakwale tot het dichtstbij-

zijnde ziekenhuis is nu meer dan 20 km en de transport-

voorzieningen zijn zeer gebrekkig.  

Als vrouwen aan het eind zijn van hun zwangerschap 

moeten zij nu vaak lopend naar het dichtstbijzijnde zie-

kenhuis. 

Zij blijven daar dan vaak weken lang wachten totdat de 

bevalling begint. Ook als vrouwen onverwacht, vanwege 

complicaties of vanwege een te vroege komst van wee-



en, naar het ziekenhuis moeten, dan moeten ze daar lo-

pend heen. Dit leidt nogal eens tot bevallingen onder-

weg, verlies van het ongeboren kind of soms zelfs tot 

overlijden van de vrouw. Ook voor behandeling van 

allerlei ziektes is de afstand naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis te groot waardoor onnodige sterfte plaats 

vindt. 

 De Malawiaanse 

overheid heeft offici-

eel vastgesteld dat een 

gezondheidskliniek in 

Kakwale zal voldoen 

aan een regionale be-

hoefte voor de streek 

in en rondom Kakwale 

en dat de urgentie voor ingebruikneming van de kliniek 

hoog is. Het voorzieningengebied van het Kakwale 

Health Centre bestrijkt 22.000 inwoners, verdeeld over 

de volgende communities: Kakwale area (7.800), Boni 

Area (6.500) en Ntchawaka Area (7.700). 

In de kliniek komt o.a. een kraamafdeling en een specia-

le afdeling voor kinderen tot 5 jaar. In de kliniek zullen 

verder de meest voorkomende dagelijkse medische acti-

viteiten en behandelingen kunnen plaatsvinden. Er zullen 

meer levens van mensen gered kunnen worden, de ge-

zondheid van mensen zal verbeteren en ziektes zullen 

beter kunnen worden voorkomen of genezen. 

 

Garantie van de overheid voor ingebruikname van de 

kliniek 

Een absolute voorwaarde voor ons is, dat de overheid 

een garantie geeft dat de gezondheidskliniek operatio-

neel wordt als het afgebouwd is. Inmiddels hebben we 

die garantie gekregen in de 

vorm van een ‘commitment 

letter’ van de Kasungu Dis-

trict Health Officer, namens 

de Malawiaanse overheid. 

Dat betekent dat de overheid 

de kliniek na afbouw verder 

inricht, dat zij zorgt dat er 

personeel komt en dat de 

kliniek in gebruik wordt ge-

nomen. De Stichting Hulp 

aan Malawi zal de verant-

woordelijkheid op zich ne-

men om er speciaal op toe te zien dat de overheid zijn 

afspraken nakomt en het ziekenhuis dus na afbouw ope-

rationeel wordt en in gebruik wordt genomen. 

 

Start geldinzamelingsactie voor kliniek 

Voor de afbouw van de gezondheidskliniek is een be-

drag nodig van € 31.500,-. Hiervoor kunnen alle beno-

digde bouwkundige voorzieningen worden uitgevoerd, 

zoals de binnenmuren, kozijnen, deuren, ramen, vloeren, 

plafonds, stukadoorswerk, schilderwerk en elektriciteits-

voorzieningen.  

In april van dit jaar zullen wij een grote geldinzame-

lingsactie starten voor de realisering van de gezond-

heidskliniek in Kakwale. Op onze website en in deze 

nieuwsbrief zult u hier meer over kunnen lezen. Uiter-

aard is het nu ook al mogelijk om geld te doneren voor 

dit mooie doel. U kunt een bedrag overmaken op onze 

bankrekening NL20 RABO 0317231405 onder vermel-

ding van ‘Gezond-

heidskliniek Kakwale’. 

Of maak gebruik van 

onze donatiemodule op 

onze website. De af-

bouw kan plaatsvinden 

zodra het benodigde 

bedrag beschikbaar is.  

 

Noodzakelijke aanvullende voorzieningen 

Voor het goed kunnen functioneren van de kliniek moet 

een aantal aanvullende voorzieningen worden gereali-

seerd, zoals woningen voor personeel, een ruimte voor 

de bewaking, een drinkwaterpomp en een verbrandings-

oven. 

Deze aanvullende voorzieningen zullen worden gefinan-

cierd door de organisatie Plan Malawi. Wij verwachten 

binnenkort een document te ontvangen waarin de be-

reidheid van Plan Malawi om deze aanvullende voorzie-

ningen te financieren wordt vastgelegd. 

 

Nieuwe begeleiders: Foundation Chovwano for De-

velopment 

Vanaf mei 2013 tot december 2014 zijn de irrigatie- en 

voedselproductieprojecten in Kakwale begeleid door 

Siyani Kondowe en de Pusepa’s (gepensioneerde experts 

op het gebied van landbouw, irrigatie en kennisover-

dracht) met ondersteuning van Marcel Westdijk in Ne-

derland. We waren zeer tevreden over deze plaatselijke 

begeleiding van onze projecten. Echter een groot be-

zwaar was, dat Siyani Kondowe en de Pusepa’s maande-

lijks 600 kilometer moesten reizen vanuit Salima naar 

Kakwale en dat zij bij meerdaagse bezoeken ook moes-

ten blijven overnachten. Dit bracht onaanvaardbaar hoge 

reis- en verblijfkosten met zich mee. Hierdoor zijn wij 

helaas genoodzaakt geweest om de samenwerking met 

Marcel Westdijk, Siyani Kondowe en de Pusepa’s in 

december 2014 te beëindigen. 

Als nieuwe plaatselijke partner hebben we gevonden de 

‘Foundation Chovwano for Development’ die gevestigd 

is in Nkhamenya, 20 km van Kakwale vandaan. 

Chovwano beschikt ook over goed opgeleide landbouw-

experts, die in maart 2015 hun werkzaamheden zullen 

beginnen. Onze contactpersoon bij Chovwano is execu-

tive director Harrings Jeffrey Kalundi Chirwa, die wij 

tijdens onze Malawireis in april 2014 ontmoet en uitge-

breid gesproken hebben en die ook betrokken is bij de 

afbouw van het Kakwale Health Centre (zie informatie 

hierboven). Met hem hebben we prima emailcontact, 

zodat wij naar verwachting steeds weer goed op de 

hoogte zullen zijn van de ontwikkelingen. 

 

Stand van zaken irrigatie- en voedselproductieproject 

In maart/april begint in Malawi weer het droge seizoen. 

Dit betekent dat op het land vlakbij de woningen van de 

mensen vrijwel niets meer verbouwd kan worden. 

Maar op de plaatsen die – dankzij onze hulpverlening - 

geschikt zijn gemaakt voor irrigatie kan dat gelukkig 

wél. 



In de dorpen Kayuni, Kakwale en Mputa gaan ze in het 

komende droge seizoen voor het eerst op de irrigatievel-

den gewassen verbouwen zonder hulp van buitenaf. 

Dankzij de ondersteuning van de afgelopen 2½ jaar moe-

ten zij het nu zelf kunnen. 

In de dorpen 

Chaholi en 

Kaviere zijn 

we in april 

vorig jaar, 

tijdens ons 

verblijf daar, 

gestart met 

twee grote 

irrigatiege-

bieden. Het afgelopen seizoen was zeer succesvol en er 

was hoge opbrengst. Dit seizoen gaan de experts van 

Chovwano for Development de mensen in deze twee 

dorpen verder ondersteunen bij het irrigatie- en voedsel-

productieproject. 

Ook het verbouwen 

van de zogenaamde 

CG7-groundnuts 

(aardnoten) en het 

produceren van olie 

uit die noten gaat 

dit seizoen op gro-

tere schaal verder. 

 

Project Chiteteza Mbaula gaat waarschijnlijk toch 

door 

Tijdens onze projectreis in april vorig jaar hebben wij in 

Kakwale een meer milieuvriendelijke wijze van koken 

geïntroduceerd. Dat ging in samenwerking met de orga-

nisatie Maeve die de Chiteteza Mbaula heeft ontwikkeld. 

Chiteteza Mbaula is een kooktoestel (stove) met vele

voordelen ten opzichte van de huidige wijze van koken. 

Het was de bedoeling om deze stoves in Kakwale niet 

alleen zelf te gebruiken, maar ook om ze zelf te gaan 

produceren. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij ge-

meld, dat dit project helaas niet van de grond is geko-

men. Volgens de organisatie Maeve zouden de bewoners 

niet voldoende ge-

motiveerd zijn en 

hadden ze zich niet 

aan afspraken ge-

houden, zoals bij-

voorbeeld het maken 

van een winplaats 

van klei (de grond-

stof voor de ver-

vaardiging van de 

stove). 

Uit verdere navraag 

en uit reacties van de 

inwoners is echter 

gebleken dat er een 

aantal misverstanden 

en communicatiesto-

ringen zijn geweest 

tussen Maeve en de bewoners. De bewoners blijken wel 

terdege zeer gemotiveerd te zijn om dit project op te 

pakken. 

Wij hebben Maeve verzocht om toch nog weer naar 

Kakwale te gaan om te bespreken of het project toch 

verder kan worden uitgevoerd. Dit bezoek heeft inmid-

dels plaats gevonden. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt 

en het ziet er naar uit dat het project toch nog wel verder 

gaat.  

De organisatie Maeve zal ons op de hoogte houden van 

de verdere voortgang. 

 

 

 

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 

Foundation Chovwano for Development. Deze organisatie beschikt o.a. over experts op 

het gebied van landbouw en irrigatie. 

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 gebruiken. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gB27P7InAw8

