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Afbouw kliniek vordert 

 
 

Er is een mooie stap 

voorwaarts gemaakt bij 

de afbouw van de kliniek 

en de bijgebouwen. In de 

kliniek is men bezig met 

de aanleg van elektriciteit 

en de plafonds. De bouw 

van de derde personeels-

woning vordert ook ge-

staag. De muren zijn in-

middels opgemetseld tot 

een hoogte van ca. 2 m. 

 

In de komende periode zal er verder gebouwd worden 

aan o.a. de verbrandingsoven, de watertoren en de 

latrines. World Servants  heeft onlangs een inspectie-

ronde gedaan. Ook Joop van Delden die namens de 

Stichting Hulp aan Malawi regelmatig in Kakwale gaat 

kijken hoe de zaak er voor staat constateert nu goede 

vooruitgang.  

 

De inrichting van de kliniek 
De afgelopen we-

ken hebben wij al 

heel wat spullen 

voor de inrichting 

van de kliniek ver-

zameld. Dat is ge-

gaan via de Neder-

landse Stichting  

Medic in Apel-

doorn.

Deze organisatie verzamelt, repareert en distribueert 

medische apparatuur en goederen ten behoeve van 

gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden. 

Op 2 januari hebben 

we met de voor dit 

project ingestelde 

werkgroep, waar 

leden van de bouw-

groep in zitten,  een 

bezoek gebracht aan 

deze organisatie. 

Aan de hand van de 

eerder ontvangen lijst van het Ministerie van Gezond-

heid van Malawi heeft Medic aangegeven welke 

artikelen zij kunnen leveren. Bij ons tweede bezoek op 7 

maart is daar nog een flinke hoeveelheid artikelen aan 

toegevoegd. Een grote hoeveelheid apparatuur, 

hulpmiddelen en meu-

bilair is nu beschikbaar. 

Maar er is nog meer 

nodig en dat gaan we de 

komende tijd via andere 

kanalen regelen. 

De goederen die nu bij 

Medic in Apeldoorn 

klaar staan zullen 

binnenkort verzendklaar worden gemaakt. Een inter-

nationale transportonderneming zal vervolgens zorgen 

voor het vervoer naar Malawi. 

 

Rolstoelen 
In onze vorige nieuwsbief hebben we al gemeld dat we 

voor onze kliniek een rolstoel hadden aangeboden 

gekregen. Het was de rolstoel van de in december 

overleden Bart Vleming uit Amsterdam. Bart had vlak 

voor zijn overlijden aangegeven dat hij wilde dat de 

rolstoel terecht zou komen bij mensen die niet zelf een 

rolstoel kunnen kopen. De keus van zijn vriendin 

Brechtje Bakker is gevallen op de mensen in Kakwale 

die gebruik gaan maken 

van de gezondheids-

kliniek. Zij heeft 

daarvoor contact 

opgenomen met onze 

stichting. Op 21 februari 

hebben wij de rolstoel 

bij Brechtje in 

Amsterdam opgehaald. 

Inmiddels hebben wij 

ook de beschikking 

gekregen over een 

rolstoel van het 

verpleeghuis Carinova 

in Deventer. Beide rolstoelen staan nu bij Medic in 

Apeldoorn, klaar voor transport naar Malawi. 
● Medic in Apeldoorn 

https://youtu.be/5TQ3OpIkxS4
https://youtu.be/5TQ3OpIkxS4


Projecten in Senga Bay 
In één van onze nieuwsbrieven 

van vorig jaar hebben wij al 

gemeld, dat in april/mei van 

vorig jaar twee nieuwe irrigatie- 

en voedselproductie-projecten 

zijn gestart in Senga Bay. Deze 

projecten vinden plaats onder de 

vlag van de Stichting Hulp aan 

Malawi en zijn vorig jaar in 

opdracht van onze stichting 

daadwerkelijk opgestart door Jos 

de Kraker uit Terneuzen. Jos had 

al eerder contacten in dit deel 

van Malawi. In augustus van vorig 

jaar hebben Jan en Nico beide 

projecten bezocht en zijn tot de 

conclusie gekomen dat deze 

projecten prima aansluiten bij de 

doelstellingen van onze stichting. 

Vooral de koppeling van de 

landbouwproductie aan 

kleinschalige andere projecten 

spreekt ons zeer aan. 

 
Mankenzie Baptist Women Union Food Security 

Project 

Dit project wordt uitgevoerd door uitsluitend vrouwen 

van de Baptisten-gemeente in het plaatsje Mankenzie, 

vlakbij Senga Bay. 

Er is een lap grond beschikbaar voor verbouwing van 

gewassen met gebruikmaking van irrigatiepompen. 

Verder zijn er ook onderkomens gebouwd voor geiten en 

worden er nu 21 geiten gehouden. 

 
De opbrengst van het project komt geheel ten goede aan 

de gezinnen van deze vrouwen. Helaas viel de opbrengst 

het eerste jaar tegen vanwege de extreme droogte, 

waardoor ook zelfs het oppompen van water vanuit een 

waterbron maar beperkt mogelijk was. 

Het project wordt geleid door Esther Grant (tweede van 

rechts op groepsfoto hierboven). Een zeer bijzondere, 

krachtige vrouw, die getrouwd geweest is met een 

eigenaar van een visfarm. Helaas is haar echtgenoot 

enige jaren geleden overleden. Maar Esther is het gelukt 

om – samen met haar kinderen – de visfarm voort te 

zetten. Daarnaast begeleidt zij diverse 

ontwikkelingsprojecten in de omgeving, waaronder dus 

ook dit project in Mankenzie. 

Dit jaar zullen wij als Stichting Hulp aan Malawi dit 

project verder blijven ondersteunen. 

 
Faith Orphan Care Center Garden Project 

De begeleiding van dit 

project vindt ook al 

plaats door een zeer 

bijzondere, bevlogen 

Malawiaanse vrouw, 

Margret Nyika. Zij is 

verpleegster geweest 

in een ziekenhuis en 

heeft na haar carriére 

een weeshuis 

opgestart in de buurt 

van Senga Bay. 

Margret woont vlakbij het Malawimeer en heeft daar 

grond beschikbaar voor het verbouwen van gewassen. 

De Stichting Hulp aan 

Malawi heeft het 

mogelijk gemaakt om 

op deze gronden met 

behulp van trap-

pompen te irrigeren. 

Door de nabijheid van 

het Malawimeer is de 

grondwaterstand betrekkelijk hoog, dus prima omstan-

digheden voor landbouw. 

Op het terrein van Margret wordt ook vee gehouden. De 

opbrengst van dit project komt geheel ten goede aan de 

weeskinderen in het nabijgelegen weeshuis. 

 
 Ook dit project hebben Jan en Nico in augustus van 

vorig jaar bezocht en besloten is dat de Stichting Hulp 

aan Malawi de komende tijd dit project ook zal blijven 

ondersteunen. 

De landbouwproductie zal worden uitgebreid, waardoor 

er meer mogelijkheden komen voor de weeskinderen. 

  



Expeditie Afrika van Corlaer College Nijkerk 

Stichting Hulp aan Malawi gaat met een groep 

gemotiveerde leerlingen van het Corlaer College in 

Nijkerk een aantal projecten uitvoeren in Rumphi in 

Noord Malawi.  

Op 28 maart vertrekken 14 leerlingen, 2 leraren en Jan 

Meijering van onze Stichting Hulp aan Malawi naar 

Rumphi. De groep zal verblijven bij de Nederlander 

Joop van Delden, en zijn vrouw Mercy in de lodge 

‘Adios’ in Rumphi. Op 9 april hoopt de groep weer in 

Nederland terug te zijn. 

Eind 2016 werd onze stichting gevraagd of we, samen 

met een aantal andere stichtingen die in Afrika 

werkzaam zijn, wilden meedingen om een projectreis te 

organiseren voor een groep leerlingen van het Corlaer 

College. We hebben een 

presentatie voor de leerlingen 

gehouden en waren zeer 

verheugd dat de Stichting Hulp 

aan Malawi uitgekozen is.  

 

 

 

Samen met Joop van Delden, die 

in Malawi al de nodige activiteiten 

voor ons verricht, hebben we een 

mooi programma samengesteld. 

De specifieke wensen die door de 

leerlingen en de leraren Jonathan 

Mudde en Lisanne van de 

Weitgraven zijn ingebracht, 

hebben we in het programma 

verwerkt. Natuurlijk is er voor de uitvoering van dit 

project geld nodig. De leerlingen zijn al maanden bezig 

om allerlei acties te organiseren en hebben al veel geld 

opgehaald. Hierdoor kan deze droom voor de leerlingen 

en voor de gezinnen en kinderen in Rumphi worden 

gerealiseerd.  

De groep gaat hard aan het werk met een aantal mooie 

projecten: 

 

 

 
● Opknappen van een 

naaiatelier en het 

plaatsen van naai-

machines 

 ● Vernieuwen van vloer en 

dak van een basisschool 

   

 

 

 
● Maken van 2 voetbal-

doelen voor een mid-

delbare school 

 ● Starten van een afval-

project op de markt van 

Rumphi 

 

Ook vinden er ontmoetingen plaats met de lokale 

bevolking in Rumphi en in een klein arm dorpje in de 

buurt. Verder zullen er ook ontmoetingen en een 

voetbalwedstrijd worden georganiseerd met leerlingen 

van de secondary school, en de groep zal een 

Presbyteriaanse kerkdienst bijwonen. Voor de 

noodzakelijke ontspanning staan er bezoeken op het 

programma aan een safaripark en aan het Malawimeer.  

We zijn blij dat we als stichting onze activiteiten kunnen 

uitbreiden met het faciliteren en organiseren van 

ontwikkelingswerkprojecten voor scholen en groepen in 

Malawi. 

 
● De lodge in Rumphi waar de leerlingen van het 

Corlaer College en hun begeleiders zullen verblijven 

 

Meer info: Corlaer College Facebookpagina: Expeditie 

Afrika 2016/2017 

Donaties voor de projecten in Rumphi  zijn erg welkom!  

NL20 RABO 0317231405 van Stichting Hulp aan 

Malawi o.v.v. ‘Projecten Rumphi’ 



Ondersteuning duurzaam landbouwproject in 

Mantandani 
Sinds februari van dit jaar ondersteunt de Stichting Hulp 

aan Malawi het groot opgezette landbouwproject ‘Food 

for Life’ van de Nederlandse Stichting Charity. 

Het gaat om een duurzame landbouwmethode die nu al 

meer dan 2000 gezinnen in Malawi te eten geeft. Deze 

methode is minder afhankelijk van regenval en geeft tot 

7x meer opbrengst. Het doel van Stichting Charity is om 

de hulp uit te breiden tot 4000 gezinnen die dan op een 

duurzame manier aan voedsel geholpen kunnen worden. 

Dat betekent eten voor 28.000 mensen. 

De Stichting Hulp aan Malawi werkt nu dus mee aan 

deze uitbreiding. We hebben het dorp Manthandani in 

het zuiden van het district Mzimba ‘geadopteerd’. Daar 

is vorig jaar begonnen met deze nieuwe landbouw-

methode, die de komende jaren verder wordt uitgebreid.  

Wij zullen voorlopig financieel bijdragen aan de 

landbouwhulp in dit dorp voor totaal 63 akkers. In een 

volgende nieuwsbrief meer nieuws hierover. 

Collectes weeksluiting Maanderzand 

Op 2 januari jl. mocht 

Nico namens de 

Stichting Hulp aan 

Malawi en de World 

Servants Groep van 

de Beatrixkerk een 

envelop in ontvangst 

nemen uit handen van 

de heer Frans Kok 

met het mooie bedrag van € 1.000,-. Het was de 

opbrengst van de collectes die in de tweede helft van 

2016 gehouden zijn bij de weeksluitingen van het 

verzorgingshuis Maanderzand te Ede. 

De bewoners hebben het bedrag bestemd voor het 

weeshuis in Mtunthama, Malawi. Dat is hetzelfde 

weeshuis waar al eerder € 375,- voor is gecollecteerd en 

welk bedrag wij in augustus persoonlijk overhandigd 

hebben aan Father Petro Mzokomera, die de leiding 

heeft over het weeshuis, maar ook over alle andere 

voorzieningen in de community Mthunthama (kerk, 

ziekenhuis, scholen enz).

 
 

 

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 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://helpmalawi.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=gB27P7InAw8

