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Wij gaan weer naar Malawi!! 
Van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag 20 augustus 2016 zijn wij 

in Malawi. Wij maken dan deel uit van een groep van 31 Edenaren 

die in Kakwale de gezondheidskliniek gaan afbouwen. Een project 

van de Stichting Hulp aan Malawi dat wordt uitgevoerd in 

samenwerking met World Servants. In de tweede week van onze 

reis zullen wij diverse werkzaamheden uitvoeren voor de Stichting 

Hulp aan Malawi. Zo zullen wij een bezoek brengen aan de Health 

Officer van het District Kasungu Dr Jerome Nkambule. Wij zullen 

overleg voeren over het nakomen van de afspraak die gemaakt is 

met de Malawiaanse overheid dat zij zullen zorgdragen voor ingebruikname van de gezondheidskliniek nadat 

deze door ons is afgebouwd en overgedragen. Verder zullen wij in Kakwale diverse besprekingen voeren over 

hoe wij de komende tijd de voedselproductieprojecten zullen voortzetten. 

Verder staat op het programma een bezoek aan onze irrigatie- en kleinveeprojecten in Senga Bay die enkele 

maanden geleden door Jos de Kraker zijn opgestart. 

Ook zullen wij een project bezoeken van de Nederlandse Stichting Charity die – ook in het district Kasungu – 

landbouwprojecten uitvoert. 

 

In de drie weken dat de World Servantsgroep Ede-Malawi werkt aan de gezondheidskliniek in Kakwale 

kunt u ons volgen op www.worldservants.nl/ma116 
 

 

 

 

 

 
 

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 district 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. 

 

 

http://www.worldservants.nl/ma116
https://www.youtube.com/watch?v=gB27P7InAw8

