
 

STICHTING HULP AAN MALAWI 
Nieuwsbrief van Jan Meijering en Nico van Basten 

Editie Maart 2016  

 www.hulpaanmalawi.nl 

   www.facebook.com/hulpaanmalawi 

info@hulpaanmalawi.nl 

NL20RABO0317231405 

KvK 54890942 

 

Het is acht maanden geleden dat onze laatste nieuwsbrief 

is verschenen. De lezer zou kunnen denken dat er in die 

tijd niet veel gebeurd is bij de Stichting Hulp aan Mala-

wi. Het tegendeel is het geval. We hebben een buitenge-

woon turbulente tijd achter de rug, waardoor het bijhou-

den van de nieuwsbrief en van de website er een beetje 

bij in is geschoten. Maar dat gaan wij goed maken in 

deze editie van de nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief van 

juli vorig jaar hebben wij gemeld dat er in de Beatrix-

kerk in Ede een initiatief was ontstaan om het project 

van onze stichting, namelijk het afbouwen van de 

gezondheidskliniek in Kakwale, in samenwerking 

met de organisatie World Servants te gaan uitvoe-

ren. Dit initiatief is de afgelopen maanden omgezet in 

een enorme reeks van activiteiten van 31 buitengewoon 

enthousiaste en energieke Edenaren. 

 
● 24 van de 31 Edenaren die deze zomer naar Malawi zullen 

gaan voor de afbouw van de gezondheidskliniek in Kakwale  

 

Deze activiteiten hebben zoveel geld opgebracht dat eind 

juli van dit jaar 31 Edenaren waaronder ook Jan en Nico, 

voor een periode van drie weken naar Malawi kunnen

 

gaan om daar in Kakwale – samen met de plaatselij- 

ke bevolking – de gezondheidskliniek af te gaan bou-

wen. Verderop in deze nieuwbrief meer nieuws daarover 

en uiteraard ook nieuws over alle andere activiteiten van 

onze stichting. 

 

Geldinzameling voor afbouw gezondheidskliniek 
Voor het uitvoeren van het project om met de 31 Edena-

ren naar Malawi te gaan om daar – in samenwerking met 

World Servants en met de plaatselijke bevolking - de 

gezondheidskliniek te bouwen is een bedrag nodig van   

€ 100.000,-. Daarvan kunnen dan de reis- en verblijfkos-

ten en een deel van de bouwkosten worden betaald. 

De 31 deelnemers betalen zelf de reis- en verblijfkosten, 

dat is ongeveer € 50.000,-. De overige projectkosten zijn 

de afgelopen maanden bijeengebracht met allerlei geld-

inzamelingsacties, zoals een Winterfair, een Italiaanse 

avond, een Oktoberfeest, Oliebollenverkoop en met ad-

vertentieverkoop voor een Edese Scheurkalender. U kunt 

daarover meer lezen in de nieuwsbrieven van de World 

Servants Groep (te vinden op www.beaws.nl). Zie ook 

de afbeelding onderaan deze pagina. 

Nu, half maart kunnen wij constateren dat het gaat luk-

ken om het totale bedrag van € 100.000,- voor het World 

Servants project binnen te halen. Een fantastische presta-

tie. Samen met eerder ontvangen donaties van fondsen 

en particulieren en samen met een onlangs ontvangen 

donatie van de Rabobank (zie pagina 2) is er nu vol-

doende geld om de kliniek en waarschijnlijk ook nog een 

tweetal woningen voor personeel te bouwen. 

Wij (Jan en Nico) hadden in 2014, toen wij tijdens ons 

verblijf in Kakwale besloten om onze schouders te gaan 

zetten onder de realisering van de gezondheidskliniek 

niet kunnen bevroeden dat ons besluit zo’n enorme ket-

tingreactie zou veroorzaken, waardoor we nu kunnen 

vaststellen dat de kliniek in Kakwale er nu echt gaat 

komen!

 

http://www.beaws.nl/


Grote gift van Rabobank voor gezondheidskliniek 

Onze stichting heeft on-

langs een bijdrage ontvan-

gen van € 10.000,- uit het 

Coöperatiefonds van Rabo-

bank Vallei en Rijn. 

De bijdrage is bestemd voor 

de afbouw van de gezond-

heidskliniek in Malawi. 

Op 12 mei a.s. zal op de 

hoofdvestiging van de Ra-

bobank in Ede een cheque 

overhandigd worden aan 

Jan en Nico. Omdat de Rabobank Vallei en Rijn midden 

in de samenleving wil staan storten zij jaarlijks een deel 

van de winst in het Coöperatiefonds. Uit dit fonds wor-

den bijdragen verstrekt voor sociaal- maatschappelijke 

en culturele projecten op lokaal en bovenregionaal ni-

veau. Voor bovenregionaal geldt dat de aanvragende 

organisatie in het werkgebied van de bank moet zijn 

gevestigd, maar dat de activiteiten daarbuiten plaatsvin-

den. Dat kan ook in het buitenland zijn. In ons geval 

Malawi dus.  

 

Wat gaan we bouwen 

In de gezondheidskliniek van Kakwale komt o.a. een 

kraamafdeling en een speciale afdeling voor kinderen tot 

5 jaar. In de kliniek zullen verder de meest voorkomende 

dagelijkse medische activiteiten en behandelingen kun-

nen plaatsvinden. Op de tekening hieronder ziet u de 

geplande indeling van het gebouw. 

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. Op het ogenblik wordt nog onderzocht of de groep 

Edenaren in juli en augustus naast de gezondheidskliniek 

ook nog werkzaamheden kunnen uitvoeren aan de wo-

ningen voor het personeel.

Extreme droogte in Malawi 

De afgelopen maanden heeft Malawi te maken gehad 

met extreme droogte. Ook in Kakwale hebben de inwo-

ners de negatieve gevolgen daarvan moeten ondervin-

den. Malawi heeft een regenseizoen dat start in novem-

ber en door gaat tot in maart/april. Dit zijn de enige 

maanden dat – op de plaatsen waar geen irrigatie aanwe-

zig of mogelijk is - gewassen verbouwd kunnen worden. 

Maar dan is men wel afhankelijk van regenval. 

In de afgelopen regenperiode is de hoeveelheid regen erg 

tegen gevallen. Met het gevolg minder oogst. 

Experts wijten het verschijnsel van de extreme droogte 

aan El Niño, een natuurlijk fenomeen dat het weer in 

grote delen van de wereld beïnvloedt. 

Experts dringen er bij de Malawiaanse overheid op aan 

om een masterplan rond irrigatie uit te werken dat de 

landbouwers in staat moet stellen om het hele jaar door 

te kweken en te oogsten en niet alleen als er regen valt. 

Lees meer hierover op : 

http://www.mo.be/nieuws/aanhoudende-droogte-

kondigt-opnieuw-honger-aan-malawi 

En op: 

http://www.mo.be/nieuws/vn-zoeken-35-miljoen-voor-

voedselhulp-malawi 

 
 

Gezocht: 
 

Nieuwe bestuursleden voor 

Stichting Hulp aan Malawi 
 

De activiteiten van onze stichting zijn in de afgelopen 

vier jaar enorm uitgebreid. 

 Het bestuur van onze stichting bestaat slechts uit twee 

personen: Jan Meijering en Nico van Basten. 

In verband met de toenemende activiteiten zoeken wij 

dringend uitbreiding van het bestuur. 

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op 

via info@hulpaanmalawi.nl. 
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Irrigatie- en voedselproductieproject 

Chaholi en Kaviyere 

 
In de dorpen Chaholi en Kaviyere, die onderdeel uitma-

ken van de community Kakwale, zijn we in april 2014, 

tijdens ons verblijf daar, gestart met twee nieuwe grote 

irrigatiegebieden. Het seizoen van 2014 was zeer suc-

cesvol en er was hoge opbrengst. 

In opdracht van onze Stichting Hulp aan Malawi heeft 

Foundation Chovwano in 2015 het irrigatie- en voedsel-

productieproject in Chaholi en Kaviyere begeleid. Vier 

experts van deze organisatie hebben de mensen in deze 

twee dorpen tijdens de droge periode van maart tot no-

vember om de twee weken bezocht. Zij hebben de deel-

nemers geholpen en geadviseerd bij de productie van 

groenten, de verkoop van de producten en het ontwikke-

len van goede relaties binnen de agrarische gemeen-

schap.  

Aan het begin van het droge seizoen zijn zaden voor de 

verschillende soorten groente en ook meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen beschikbaar gesteld.  

 
Het water wordt met behulp van de eerder beschikbaar 

gestelde trappompen uit de gegraven putten op het land 

gepompt om de groei en ontwikkeling van de gewassen 

te bevorderen. 

Elke deelnemer van het irrigatieproject is verantwoorde-

lijk voor een aantal percelen op het gemeenschappelijke 

irrigatieveld. En elke deelnemer heeft ook een eigen 

individuele tuin.  

Er worden kool, uien, tomaten, mosterd planten, maïs, 

irish potatoes, sweet potatoes en nog wat andere gewas-

sen geteeld.  

Aan het eind van het droge seizoen kon tijdens een ge-

houden evaluatie geconcludeerd worden dat het besef bij 

de bewoners groter was geworden dat met het verbou-

wen van groenten niet alleen de consumptie kan worden 

vergroot, maar ook het inkomen. Er is een nieuw manier 

van denken ontstaan dat de teelt van groenten een inko-

men genererende activiteit kan zijn. 

Verder is er een grotere betrokkenheid van vrouwen 

ontstaan bij de productie en afzet van groenten. De ken-

nis en vaardigheden over ondernemerschap, marketing, 

verkoop en financiële administratie zijn vergroot. 

De positieve resultaten hebben ertoe geleid dat alle deel-

nemers van de twee gebieden tot aan het einde van het 

droge seizoen zijn blijven doorgaan met het project en er 

hebben zich zelfs nieuwe deelnemers vanuit die woon-

kernen aangemeld. 

 
Ook na het beëindigen van de ondersteuning door 

Chovwano zullen de deelnemers van Chaholi en Ka-

viyere doorgaan met dit project. Hiermee is voldaan aan 

een belangrijke voorwaarde die wij als stichting stellen 

aan het geven van steun aan dit soort projecten, namelijk 

zelfredzaamheid. 

 
 

Door extreme droogte in 2015 minder goede re-

sultaten dan in 2014 
 

Een verontrustende ontwikkeling is, dat vanaf medio juli 

2015 het niveau van het water in de bronnen erg laag is 

geweest, waardoor gebruik van de trappompen tijdelijk 

niet mogelijk is geweest. Hierdoor is het water voor de 

groenten schaars geworden. De groei en ontwikkeling 

van de gewassen is daardoor belemmerd. De oogst is 

lager geweest dan het jaar daarvoor en het inkomen van 

de deelnemers was daardoor ook lager dan gehoopt. 

Wij beraden ons wat we moeten doen met dit gegeven. 

Wij overwegen om het mogelijk te maken om het land te 

gaan bewateren met dripirrigatie. Hiermee kan tot 75% 

op water worden bespaard. 



Plannen voor de komende tijd 
 

1. Dripirrigatie 

De deelnemers aan de irrigatie- en voedselproductiepro-

jecten willen graag verder gaan en willen ook graag het 

productieproces verder verbeteren en optimaliseren. 

Eén van de belangrijkste maatregelen die wij voor ogen 

hebben is het beperken van de hoeveelheid water die 

nodig is voor irrigatie. Dat zou kunnen met dripirrigatie. 

Wij zijn van plan om hiermee een proef te starten. 

 

2. Toepassing windenergie 

Een verdere verbetering voor de irrigatie zou zijn om het 

oppompen van water te laten plaats vinden met behulp 

van windenergie. 

Ook daarmee willen wij een proef starten. 

 

3. Kleinvee 

Vanuit de bevolking leeft de wens om meer te gaan doen 

aan het houden van kleinvee. 

Ook daarmee willen wij de komende tijd starten. 

 

4. Uitbreiding naar andere dorpen en communities 

Onze irrigatieprojecten in vijf dorpen van de community 

Kakwale blijven niet onopgemerkt bij bewoners van de 

andere dorpen van de community Kakwale en zelfs ook 

niet bij bewoners van andere aangrenzende communities. 

Daarom is de vraag om ook in andere dorpen en eventu-

eel ook in andere communities hetzelfde soort irrigatie- 

en voedselproductieprojecten op te starten. 

Deze ontwikkeling is eigenlijk wat ons voor ogen stond 

toen wij vier jaar geleden begonnen met onze irrigatie- 

en voedselproductie projecten, namelijk een ‘olievlek-

werking’. 

Dat lijkt zich nu te kunnen gaan voltrekken. 

Uitgangspunt voor ons zal zijn dat begeleiding van deze 

nieuwe projecten steeds minder intensief zal zijn. Dat zal 

mogelijk zijn door vanuit de huidige projecten kennis en 

vaardigheden te delen. 

 

 

Financiering van nieuwe plannen 
De uitvoering van de hierboven genoemde vier plannen 

voor de komende tijd zal alleen mogelijk zijn als wij 

daarvoor financiering kunnen regelen. 

Wij zullen daarom de komende tijd hiervoor fondsen 

zien te werven. 

Aan Foundation Chovwano zullen wij al wel vragen om 

verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden en 

de haalbaarheid van bovengenoemde plannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

