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In deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op de 

bijzonder geslaagde reis van 31 Edenaren naar Malawi 

in augustus van dit jaar. In Kakwale is hard gewerkt 

aan de afbouw van de gezondheidskliniek en aan een 

personeelswoning. 

Verder in deze nieuwsbrief een overzicht van hoe het 

nu verder gaat met de kliniek op weg naar een hopelijk 

spoedige ingebruikneming 

Je zou bijna vergeten dat de Stichting Hulp aan Mala-

wi tot nu toe altijd voedselproductie- en irrigatiepro-

jecten heeft ontwikkeld en ondersteund. 

 In deze nieuwsbrief meer over de ontwikkelingen op 

dit gebied in Kakwale. In een volgende nieuwsbrief 

zullen wij u informeren over een aantal projecten waar 

we mee bezig zijn buiten Kakwale. 

 

 World Servants Project zeer succesvol

Het is al weer ruim drie maanden geleden dat 31 Edena-

ren in Kakwale zijn geweest. Het is voor alle deelnemers 

een indrukwekkende reis geweest. 

 
In drie weken tijd is een groot deel van de kliniek afge-

bouwd en is een begin gemaakt met de bouw van een 

derde personeelswoning. Op 16 augustus zijn de kliniek 

en de woning overgedragen aan de plaatselijke partner-

organisatie CCAP en de plaatselijke bevolking. Onder 

verantwoordelijkheid van World Servants bouwen de 

vaklieden van CCAP in samenwerking met de plaatselij-

ke bevolking nu verder aan de kliniek en de woning. 

Verwacht wordt dat deze werkzaamheden over een aan-

tal maanden gereed zullen zijn. 

  

Besprekingen in Kasungu en Lilongwe over de inge-

bruikneming van de kliniek 

Tijdens de tweede week van het verblijf van de 31 Eden-

aren in Kakwale hebben Jan Meijering en Nico van Bas-

ten namens de Stichting Hulp aan Malawi in Kasungu en 

in Lilongwe besprekingen gevoerd over de ingebruik-

neming van de kliniek. Deze besprekingen vonden plaats 

in Lilongwe en Kasungu met vertegenwoordigers van de 

overheid op nationaal en districtsniveau. Duidelijk is 

geworden dat niet de overheid, maar de Stichting Hulp 

aan Malawi zal moeten zorg dragen voor de inrichting 

van de kliniek, als we tenminste een ingebruikneming 

van de kliniek op redelijke termijn willen realiseren. 

 
- Bespreking op Ministry for Health met Secretary for Health Mr 

Magwira, augustus 2016 

Als we kunnen voldoen aan de inrichtingseisen, dan zou 

de kliniek in 2017 kunnen worden overgedragen aan de 

overheid die dan zal zorgen voor personeel en de daad-

werkelijke ingebruikneming. 

Klik hier voor een YouTube filmpje met een beeldverslag 

(19 minuten) van de reis van de 31 Edenaren 

 

 

 Afbouw kliniek vordert

De Stichting Hulp aan Malawi ziet het als haar taak om 

de afronding van het bouwproces de komende tijd te 

bewaken o.a. via contacten met World Servants/CCAP 

en eigen medewerkers ter plaatse. Tevens doet onze 

Stichting er alles aan om gedane toezeggingen over de 

ingebruikneming van de kliniek te blijven bewaken via 

alle kanalen die we hebben opengezet tijdens onze reis in 

augustus van dit jaar. 

Onze plaatselijke medewerker Joop van 

Delden is inmiddels vier keer in Kakwale 

geweest om de vorderingen te bekijken 

en te bespreken hoe de gang erin kan 

worden gehouden. 

 

- Kliniek 

 
In de kliniek zijn inmiddels alle muren gestukadoord en 

zijn de vloeren en deuren aangebracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=mMa85IR6bSM&feature=youtu.be


Men is nu bezig met 

plafonds en elektriciteit. 

Buiten is de watertoren 

gereed gekomen, maar 

de waterbron levert nog 

wel problemen op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Watertoren toen deze nog 

 in aanbouw was

 

- Personeelswoning 

In augustus heeft de World Servants groep meegeholpen 

met het begin van de bouw van de derde personeelswo-

ning. De fundering is aangelegd en de muren zijn opge-

metseld tot ca 50 cm boven maaiveld. 

 

Helaas is er na ons vertrek verder nog niet veel gebeurd 

met de personeelswoning. Er is besloten om eerst de 

kliniek helemaal af te bouwen en daarna verder te gaan 

met de personeelswoning. 

 

 Inrichting van de kliniek

Tijdens onze besprekingen in augustus in Kasungu en 

Lilongwe is duidelijk geworden dat niet de overheid, 

maar de Stichting Hulp aan Malawi zal moeten zorg 

dragen voor de inrichting van de kliniek, als we tenmin-

ste een ingebruikneming van de kliniek op redelijke ter-

mijn willen realiseren. 

Pas onlangs hebben wij van het Ministerie van Gezond-

heid een definitieve lijst ontvangen voor de inrichting 

van de kliniek. Die inrichting is afgestemd op de drie 

functies die de kliniek zal gaan vervullen: huisartspost, 

pré- en postnataal onderzoek en kliniek voor kinderen 

onder 5 jaar.  De komende tijd zullen wij gaan besteden 

aan het beschikbaar stellen van de benodigde inrichting. 

Wij zullen proberen om hiervoor gebruik te maken van 

de diensten van de Nederlandse Stichting  Medic. Deze 

organisatie verzamelt, repareert en distribueert medische 

apparatuur en goederen ten behoeve van gezondheids-

projecten in ontwikkelingslanden. 

Sterilisatie apparaat en rolstoel voor kliniek in 

 Kakwale

 

Tijdens ons verblijf in augustus in Kakwale hebben wij 

al een eerste onderdeel voor de inrichting van de kliniek 

kunnen overhandigen aan de voorzitter van het plaatse-

lijke ‘hospitaalcomité’. Het is een overtollig sterilisatie-

apparaat uit Nederland dat wij via een van de World 

Servants deelnemers hebben kunnen overhandigen. 

Inmiddels zijn wij ook in bezit gekomen van een tweede 

onderdeel voor de inrichting. Het is een vrijwel nieuwe 

rolstoel die beschikbaar wordt 

gesteld door Brechtje Bakker uit 

Almere. 

Enkele weken geleden is de vriend 

van Brechtje, Bart Vleming uit 

Amsterdam, overleden aan kan-

ker. Hij heeft in augustus, toen hij 

opeens niet meer kon lopen, nog 

een prachtige nieuwe rolstoel gekocht. Volledig demon-

tabel, lichtgewicht, rubberen banden (geen luchtbanden), 

zitkussen, gebruiksaanwijzing. Bart wilde graag dat de 

rolstoel terecht zou komen bij mensen zonder geld. De 

keus van Brechtje Bakker is gevallen op de Stichting 

Hulp aan Malawi. In dank hebben wij dit aanbod aan-

vaard en binnenkort gaan wij de rolstoel ophalen. We 

gaan proberen om hem tezijnertijd via de Stichting Me-

dic, samen met de andere inrichtingsonderdelen, in 

Kakwale te krijgen. 

 

Ondersteuning irrigatieprojecten in Kakwale vol-

 tooid

Tijdens ons verblijf in Kakwale in augustus hebben Jan 

en Nico zich uiteraard ook bezig gehouden met de irriga-

tie- en voedsel projecten in Kakwale. 

Wij hebben gesprekken gevoerd met vele betrokkenen. 

En we hebben een aantal van de irrigatievelden bezocht. 

 
Doel hiervan was om na te gaan in hoeverre het no-

dig/zinvol was om in te gaan op een aantal verzoeken die 

vanuit de bewoners bij ons waren ingediend. 

Die verzoeken betroffen het starten van proefprojecten 

op het gebied van dripirrigatie, het toepassen van wind-

energie bij het oppompen van irrigatiewater, het starten 

met kleinvee en het uitbreiden van de irrigatie naar ande-

re dorpen en communities. 



Helaas is door de extreme droogte van de afgelopen twee 

jaren de (grond)waterstand bij de irrigatieprojecten zo-

danig laag geworden dat de irrigatie niet meer of nog 

maar gedeeltelijk kan plaats vinden. 

Bij de meeste irrigatieprojecten is de strook langs de 

smalle waterstromen waar geïrrigeerd kan worden min-

der breed geworden. Maar we hebben wel gemerkt dat 

de grond vlak langs de rivier verderop (dus buiten de 

‘officiële’ irrigatievelden) nu veel beter benut wordt. Er 

zijn daar nu vele nieuwe ‘tuintjes’ bijgekomen. 

Op zich kan er vanwege de droogte dus minder geïrri-

geerd worden, maar de mensen benutten de grond langs 

de rivier nu veel beter. 

Het gezamenlijk 

gebruik van de 

oorspronkelijke 

grote irrigatie-

velden is, ge-

dwongen door 

omstandighe-

den, dus lang-

zaam verscho-

ven naar indivi-

duele irrigatietuintjes strak langs de smalle waterstroom-

pjes. Maar het systeem van irrigatie, door gebruik te 

maken van eerder niet gebruikte stukken grond langs de 

waterstroompjes in het droge seizoen is een grote stap 

voorwaarts. Onze training en begeleiding  in de afgelo-

pen jaren heeft ze in staat gesteld nu zelfstandig hun 

irrigatiegronden op te starten en te bewerken. 

We zijn daarom tot de conclusie gekomen, dat de bewo-

ners zelf inventief genoeg zijn om oplossingen te beden-

ken om meer geschikt land te  gebruiken en dus ook 

hogere opbrengsten van de oogst binnen te halen.       

Wij zijn daarom niet ingegaan op de gedane (nieuwe) 

verzoeken en hebben in principe besloten om geen nieu-

we (landbouw) projecten in Kakwale op te starten. 

Een bijkomende reden hiervoor is, dat de komende tijd 

nog veel geld nodig zal zijn voor de inrichting en inge-

bruikneming van de gezondheidskliniek. Bovendien 

blijkt uit alles dat de welstand in Kakwale de afgelopen 

jaren groter is geworden. Daar heeft onze stichting in de 

afgelopen jaren mede aan bijgedragen, maar de grotere 

welstand is ook te danken aan andere omstandigheden en 

ontwikkelingen zoals het (dit jaar) beschikbaar komen 

van elektriciteit en hulp van andere hulpverleners. 

 
In een bijeenkomst met alle betrokken dorpshoofden en 

actieve deelnemers aan de irrigatieprojecten hebben wij 

in augustus van dit jaar de deelnemers gecomplimen-

teerd met de behaalde resultaten en met het realiseren 

van de gewenste zelfredzaamheid. We hebben vervol-

gens onze beslissing om in Kakwale te stoppen met de 

verdere ondersteuning van  irrigatie- en voedselprojecten 

kenbaar gemaakt en toegelicht.

 

 

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 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

