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Nog maar enkele weken….. 

Over  enkele weken zal de groep van 31 Edenaren 

afreizen naar Malawi om daar in Kakwale de ge-

zondheidskliniek af te bouwen. Het gaat om een 

project van de Stichting Hulp aan Malawi, maar de 

uitvoering is in handen van de organisatie World 

Servants. Vrijwel alle geplande geldwervingsacties 

zijn afgerond.  

Op 30 april en 1 mei hebben alle 31 deelnemers 

meegedaan met een door World Servants georgani-

seerd spetterend voorbereidingsweekend in Heino.  

 
De leiders van onze groep hebben in de afgelopen 

weken diverse World Servants cursussen gevolgd 

zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. 

Op zaterdag 30 juli zullen wij met een bus vertrek-

ken naar Brussel, waarvandaan we via Addis Abeba 

naar de hoofdstad van Malawi, Lilongwe zullen 

vliegen. Op zondag 31 juli hopen we aan het eind 

van de middag in Kakwale te arriveren. 

Naast de bouw van de kliniek zullen we ook specia-

le aandacht gaan besteden aan de schoolkinderen ter 

plaatse. In groepjes van twee à vier zullen alle 

World Servants deelnemers telkens aan zo’n 100 à 

150 kinderen een gepast educatief en onderhoudend 

programma aanbieden. De meeste ouders van de 

kinderen zullen helpen met het bouwen van de kli-

niek. 

 

Waterbron geslagen bij de kliniek 

Door een speciale extra gift die 

we al een tijdje geleden hebben 

ontvangen voor het project van 

de gezondheidskliniek is het 

mogelijk geworden om vooraf-

gaand aan de komst van de 

World Servants Groep al een 

waterbron te slaan bij de kliniek. 

Deze waterbron is nodig voor de 

kliniek zelf als deze in gebruik  

 

is, maar kan tijdens de bouw ook al gebruikt worden 

voor o.a. de levering van water voor het aanmaken 

van de specie. De werkzaamheden aan de waterbron 

zijn in de afgelopen weken uitgevoerd in opdracht 

van onze plaatselijke partner in Malawi CCAP. 

 

Even voorstellen: Joop van Delden 

Al sinds vorig jaar hebben 

wij als Stichting Hulp aan 

Malawi contact met Joop 

van Delden. 

Joop is vorig jaar 3,5 

maand in Malawi geweest 

om te adviseren over hulp-

verlening. Vanaf januari is 

hij definitief in Malawi 

gaan wonen en heeft hij aangeboden om ook werk-

zaamheden te verrichten voor onze stichting. 

Hoewel Harrings Chirwa onze officiële contactper-

soon is voor onze irrigatie- en voedselprojecten vin-

den wij het belangrijk dat ook Nederlandse ogen de 

projecten in de gaten houden. Daarom hebben we 

begin mei aan Joop van Delden gevraagd om voor 

ons de situatie in Kakwale in ogenschouw te nemen 

en om te praten met o.a. onze plaatselijke contact-

persoon Harrings Chirwa en met andere personen 

die betrokken zijn bij onze projecten. 

Op 16 mei heeft Joop van Delden in opdracht van 

onze stichting dat bezoek gebracht aan Kakwale. 

Een aantal van zijn bevindingen staan in het artikel 

hieronder. 

 

Resultaten van irrigatieprojecten vanaf juni 

2015 teleurstellend.  
Eind vorig jaar heeft Harrings Chirwa al gerappor-

teerd over het feit dat er – vanwege de extreme 

droogte in het land - al vanaf juni 2015 weinig wa-

ter aanwezig was in de wellen bij de irrigatievelden 

om goed te kunnen irrigeren en om de gewassen 

voldoende water te kunnen geven. Tijdens het be-

zoek van Joop is naar voren gekomen dat de door 

ons in 2012 en in 2014 gestarte irrigatieprojecten nu 

stil liggen. Vanwege de droogte stagneert de groei 

van de planten en is er daardoor veel minder ge-

oogst. 

Uit observaties van Joop en uit gesprekken met de 

boeren is gebleken dat vooral de gemeenschappelij-

ke gronden niet meer worden gebruikt, maar dat 

enkele aangrenzende percelen van individuele boe-

ren (die in sommige gevallen verder van de bron af 

liggen) nog wel worden bewerkt. 

Ook de verbouwing van de CG7 groundnuts is mis-



lukt vanwege de droogte. Hierdoor kon ook geen 

olie worden geproduceerd en vanwege het ontbre-

ken van nieuwe zaden kon ook niet opnieuw wor-

den ingeplant.  

Wij beraden ons 

over de ontstane 

situatie en hebben 

Joop van Delden 

gevraagd ons te ad-

viseren, hetgeen hij 

inmiddels gedaan 

heeft. 

Wij hebben besloten 

om pas nadere be-

sluiten te nemen 

over de verdere ont-

wikkeling van de  

irrigatie- en voedsel-

projecten in Kakwa-

le als wij in augustus 

ook zelf de situatie 

in ogenschouw hebben genomen en als wij gespro-

ken hebben met alle betrokkenen. 

 

Even voorstellen: Jos de Kraker 

Sinds begin van dit jaar 

hebben wij als Stichting 

Hulp aan Malawi contact 

met Jos de Kraker uit 

Terneuzen. Jos is de afge-

lopen jaren betrokken 

geweest bij diverse hulp-

projecten in Malawi. Wij 

hebben met hem afge-

sproken dat hij projecten 

die aansluiten op de doel-

stelling van onze stichting voorbereidt en uitvoert 

onder de vlag van onze Stichting. Wij maken daar-

bij gebruik van elkaars ervaring waardoor de hulp-

verlening efficiënt zal kunnen verlopen. 

 

Irrigatie-, voedsel- en kleinveeproject opgestart 

in Senga Bay 

In april/mei is Jos de Kraker in Malawi geweest en 

heeft hij daar o.a. een irrigatie- en voedselproduc-

tieproject opgestart in Senga Bay. 

 
Naast het produceren van voedsel door het verbou-

wen van gewassen wordt in dit project voor het 

eerst ook begonnen met het houden van kleinvee. 

Het project wordt plaatselijk begeleid door Siyani 

Kondowe en de Pusepa’s. 

 
Dat zijn dezelfde mensen die voor onze stichting 

een aantal jaren tot volle tevredenheid onze pro-

jecten in Kakwale hebben bege-

leid. Vanwege de grote afstand 

en dus grote reiskosten moesten 

wij deze samenwerking destijds 

stoppen. Maar nu is die samen-

werking dus weer in gang gezet, 

want Senga Bay ligt op geringe 

afstand van Salima waar Siyani 

en de Pusepa’s wonen. In een 

volgende nieuwsbrief meer in-

formatie over dit nieuwe project. 

 

Noodhulp in verband met extreme droogte 

Malawi heeft op het ogenblik te maken met extreme 

droogte. Malawi heeft een regenseizoen dat start in 

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

enige maanden dat – op de plaatsen waar geen irri-

gatie aanwezig 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 ge-

volg minder oogst en dreigende hongersnood voor 

miljoenen mensen. Experts wijten het verschijnsel 

van de extreme droogte aan El Niño, een natuurlijk 

fenomeen dat het weer in grote delen van de wereld 

beïnvloedt. 

 



Hoewel de strategie van onze stichting gericht is op 

hulp waardoor de mensen naar verloop van tijd 

zichzelf kunnen redden (alleen starthulp en training) 

hebben we nu - vanwege de extreme droogte en 

dreigende hongersnood - besloten om hele concrete 

noodhulp te verlenen.  Immers: als er mensen aan 

het verdrinken zijn is het niet het juiste moment om 

zwemles te geven. 

Via de Stichting Charity, die ook in Malawi werk-

zaam is hebben wij onlangs 15.000 kg maïs aange-

kocht tegen een prijs die nu nog redelijk is. De ver-

wachting is dat de maïsprijzen als gevolg van de 

dreigende hongersnood in de komende tijd enorm 

zullen gaan stijgen. 

Op advies van Jos de Kraker zullen wij als eerste de 

maïs beschikbaar stellen aan inwoners van het ge-

bied in de buurt van Senga Bay. De verwachting is 

dat in de komende tijd de problemen daar erg groot 

zullen worden. 

 
De Stichting Mwanawaleza (waarbij Marcel West-

dijk is betrokken die enige jaren onze irrigatie- en 

voedselprojecten heeft begeleid) heeft ook een 

noodhulpactie opgezet. 

Kijk voor een kort filmpje dat is gemaakt ter onder-

steuning van deze actie op 

https://www.youtube.com/watch?v=yVKDJS2id30

&feature=youtu.be 

De Stichting Hulp aan Malawi heeft deze noodhulp-

actie financieel ondersteund. 

 
 

Vaartocht vanuit Terneuzen voor Malawi 

Op zaterdag 9 juli 2016 organiseert de Stichting 

Hulp aan Malawi vanuit Terneuzen een ontdek-

kingstocht over de Westerschelde met rondvaart-

boot ‘Denick II’. We bekijken bulkcarriers, contai-

nerschepen en andere vrachtmastodonten van dicht-

bij en gaan op zeehondensafari langs de drooggeval-

len zandbanken en dat alles onder het genot van een 

drankje. De opbrengst van deze vaartocht wordt 

volledig besteed aan noodhulp voor Malawi. 

Vanwege extreme droogte daar vallen de oogsten 

enorm tegen en lijden de mensen honger. Door deel 

te nemen aan deze vaartocht (€ 15,- per persoon, 

kinderen tussen 4 en 12 jaar € 7,50) steunt u onze 

actie voor noodhulp aan Malawi. 

U kunt zich aanmel-

den door van tevo-

ren het deelnemers-

geld over te maken 

op Bankrekening 

NL20RABO031723

1405 ten name van 

Stichting Hulp aan 

Malawi. Vermeld daarbij 'Denick-Malawi' en ver-

meld teven het aantal volwassenen en kinderen en 

uw naam en adres. 

Meer informatie op: 

http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/blog/vaar-mee-

met-de-denick-ii-op-zeehondensafari-en-help-

malawi-aan-voedsel 

 

 

Uitreiking cheque Rabo bank 

Onze stichting heeft een bij-

drage ontvangen van € 

10.000,- uit het Coöperatie-

fonds van Rabobank Vallei en 

Rijn. De bijdrage is bestemd 

voor de afbouw van de ge-

zondheidskliniek in Malawi. 

Op 12 mei 2016 hebben wij 

tijdens een feestelijke bijeen-

komst op de hoofdvestiging van de Rabobank in 

Ede een cheque ontvangen uit handen van directie-

voorzitter Barry van de Lagemaat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVKDJS2id30&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yVKDJS2id30&feature=youtu.be
http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/blog/vaar-mee-met-de-denick-ii-op-zeehondensafari-en-help-malawi-aan-voedsel
http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/blog/vaar-mee-met-de-denick-ii-op-zeehondensafari-en-help-malawi-aan-voedsel
http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/blog/vaar-mee-met-de-denick-ii-op-zeehondensafari-en-help-malawi-aan-voedsel


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 

worden bijdragen verstrekt voor sociaal- maat-

schappelijke en culturele projecten op lokaal en 

bovenregionaal niveau. Voor bovenregionaal geldt 

dat de aanvragende organisatie in het werkgebied 

van de bank moet zijn gevestigd, maar dat de activi-

teiten daarbuiten plaatsvinden. Dat kan ook in het 

buitenland zijn. In ons geval Malawi dus. 

 

Overhandiging exemplaar Edese Scheurkalender 

aan burgemeester Ede 

Op 13 april hebben wij de Edese Scheurkalender 

officieel overhandigd aan burgermeester van der 

Knaap van Ede! 

 

Aan de kalender is een half jaar gewerkt door de 

World Servants Groep Ede-Malawi. De opbrengst 

van de advertenties in de scheurkalender (€ 24.000,-

) gaat volledig naar de realisering van de gezond-

heidskliniek in Kakwale. 

De unieke Edese Scheurkalender loopt van 1 mei 

2016 tot 30 april 2017. Het is een  mix van creativi-

teit in advertenties en informatie van Edese organi-

saties, particulieren en bedrijven. Met kortingsbon-

nen, andere aantrekkelijke aanbiedingen, tips op het 

gebied van gezondheid, tips over financiële aange-

legenheden, informatie over bezienswaardigheden 

in Ede, informatie 

over Malawi en 

nog veel meer. 

In de week van 13 

tot 17 april zijn ca 

3000 exemplaren 

van de scheurka-

lender verspreid in 

Ede. De kalender is 

gratis, maar we 

vroegen (en ont-

vingen in veel ge-

vallen) wel een 

vrijwillige bijdrage 

voor het project. 
 

 

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 leefomstandig-

heden in het district Kasungu in Malawi. De projecten van de stichting worden 

plaatselijk begeleid door Foundation Chovwano for Development. Deze organisa-

tie 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

