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Gemeenteleden Beatrixkerk Ede gaan gezondheids-

kliniek in Kakwale afbouwen 

 

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u uitgebreid ge-

informeerd over onze plannen om in Kakwale een ge-

zondheidscentrum te realiseren. De fundering, de bui-

tenwanden en het dak zijn al enkele jaren geleden ge-

bouwd. Er is al jaren lang geen geld om de ruwbouw af 

te bouwen. Mensen moeten nu meer dan 20 kilometer 

lopen naar de dichtstbijzijnde medische voorziening, met 

alle gevolgen vandien. Vanaf maart van dit jaar is de 

Stichting Hulp aan Malawi bezig om fondsen te werven 

voor de afbouw van de kliniek.  

De afgelopen maanden is er 

een geweldige ontwikkeling 

geweest met betrekking tot de 

realisering van de gezond-

heidskliniek. In de Beatrixkerk 

in Ede is namelijk een initiatief 

ontstaan om in samenwerking 

met de organisatie World Ser-

vants de kliniek in Kakwale af 

te bouwen. Hiermee is de reali-

sering en financiering van de 

kliniek voor een groot gedeelte 

veilig gesteld. Het ziet er naar 

uit dat 25-30 gemeenteleden van de Beatrixkerk eind juli 

2016 naar Malawi zullen afreizen voor een driewekelijks 

verblijf daar. Binnen deze periode zullen de deelnemers, 

samen met de plaatselijke bevolking, de nodige bouw-

werkzaamheden verrichten. De deelnemers betalen zelf 

de reiskosten en via allerlei geldinzamelingsacties zal het 

overige benodigde geld voor het project bij elkaar wor-

den gebracht. Inmiddels zijn hiervoor allerlei actiegroe-

pen binnen de kerk aan de gang gegaan. 

Ook Jan en Nico hebben zich aangemeld bij deze World 

Servants groep en zullen dus daadwer-

kelijk gaan meehelpen met de bouw-

werkzaamheden aan de kliniek. 

Als de kliniek klaar is, dan krijgen 

22.000 inwoners toegang tot medische 

voorzieningen. In de kliniek zullen de 

meest voorkomende dagelijkse medi-

sche activiteiten plaats vinden. Er zul-

len meer levens van mensen gered 

kunnen worden, de gezondheid van de mensen zal verbe-

teren en ziektes zullen beter kunnen worden voorkomen 

of genezen 

‘Plan Malawi’ bouwt huizen voor personeel  

gezondheidskliniek 

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. 

De organisatie ‘Plan Malawi’ zal deze aanvullende voor-

zieningen realiseren en is al begonnen met de woningen 

voor het personeel. Maar het is nog niet helemaal zeker 

of alle aanvullende voorzieningen in 2016 gereed zullen 

zijn. Bekeken wordt nog of een deel van deze aanvullen-

de voorzieningen ook in het kader van het World Ser-

vants project van de Beatrixkerk in Ede kan worden 

uitgevoerd. 

 

Doneer aan afbouw gezondheidskliniek! 

Bij de afbouw van de gezondheidskliniek gaat het om 

het uitvoeren van alle bouwkundige voorzieningen zoals 

de binnenmuren, kozijnen, deuren, ramen, vloeren, pla-

fonds, stukadoorswerk, schilderwerk en elektriciteits-

voorzieningen. Hiervoor is een groot bedrag nodig. Een 

groot deel van het benodigde bedrag zal worden opge-

bracht door de World Servants groep in Ede. Maar dit 

zal nog niet voldoende zijn. Daarom start de stichting 

Hulp aan Malawi een grote geldinzamelingsactie voor de 

realisering van de gezondheidskliniek in Kakwale. Hier-

bij een oproep aan alle lezers van deze nieuwsbrief om 

geld te doneren voor dit mooie doel. 

U kunt een bedrag overmaken op 

onze bankrekening NL20 RABO 

0317231405 onder vermelding van 

‘Gezondheidskliniek Kakwale’. Of 

maak gebruik van onze donatiemodule op onze web-

site. 
 

Irrigatieproject verloopt naar wens 

Op het ogenblik bevindt Malawi zich in het droge sei-

zoen. 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 verbouwen de 

bewoners in dit droge seizoen voor het eerst op de irriga-

tievelden gewassen zonder hulp van buitenaf. Dankzij de 

ondersteuning van de afgelopen 2½ jaar moeten zij het 

nu zelf kunnen. 

In de dorpen Chaholi en Kaviyere zijn we in april vorig 

jaar, tijdens ons verblijf daar, gestart met twee grote 

irrigatiegebieden. Het afgelopen seizoen was zeer suc-

cesvol en er was hoge opbrengst. Dit seizoen ondersteu-

nen experts van de plaatselijke organisatie Chovwano for 

Development de mensen in deze twee dorpen bij het 

irrigatie- en voedselproductieproject. De bewoners krij-

gen zowel theoretische als praktische instructies.  

● Beatrixkerk Ede 



Ook het verbouwen van de zogenaamde CG7-

groundnuts (aardnoten) en het produceren van olie uit 

die noten gaat dit seizoen op grotere schaal verder. Hier-

onder een aantal foto’s die in de afgelopen maanden

gemaakt zijn tijdens de regelmatige bezoeken van 

Chovwano aan de dorpen Chaholi en Kaviyere. 

Helaas zijn de foto’s die we hebben ontvangen van niet 

zo goede kwaliteit.  

 

 
 

 

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

