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Gezondheidskliniek in Kakwale opgeleverd  
 

 
● Kakwale Health Center 

 

Op zaterdag 30 september hebben World Servants 

en CCAP de gezondheidskliniek in Kakwale bouw-

kundig opgeleverd aan de Stichting Hulp aan 

Malawi en de lokale bevolking. Een aantal punten 

moet nog worden afgewerkt, maar de Stichting 

Hulp aan Malawi kan de kliniek nu wel verder gaan 

inrichten. De overheid moet vervolgens gaan zorgen 

voor personeel, medicijnen en voor de daadwerke-

lijke ingebruikneming. Ook dit zullen we actief blij-

ven volgen via de contacten die we hebben bij het 

Health District in Kasungu en bij het Ministerie in 

Lilongwe. De doelstelling is dat de inwoners van 

Kakwale en de omliggende dorpen begin volgend 

jaar in de kliniek terecht kunnen voor medische 

hulp. Lees meer over de oplevering van de kliniek 

op pagina 2. 

 

● Personeelswoning 
 

Bestuur Hulp aan Malawi uitgebreid 

In maart 2017 is Gert 

Gerbrands toegetreden tot 

het bestuur van de Stichting 

Hulp aan Malawi. Het aan-

tal bestuursleden is daarmee 

gekomen op drie. Uitbrei-

ding van het bestuur is van-

af de oprichting van de 

stichting in 2012 eigenlijk 

altijd al gewenst geweest, 

maar nu was die noodzaak door toenemende acti-

viteiten en werkzaamheden groter geworden. De 

huidige bestuursleden Jan Meijering en Nico van 

Basten zijn daarom blij met deze uitbreiding. 

Gert Gerbrands woont in Ede en heeft daar lange 

tijd een fysiotherapiepraktijk gehad. Gert heeft 

ervaring met diverse bestuursfuncties. In 2016 was 

hij ook één van de deelnemers van de World 

Servants Groep Ede-Malawi, die voor onze 

stichting in Malawi een gezondheidskliniek heeft 

gebouwd. 

 

 

Even voorstellen: Niek en Thaisa Rougoor 
Vanaf mei van dit jaar heeft de Stichting Hulp aan 

Malawi contact met Niek Rougoor. In maart is Niek 

met zijn vrouw Thaisa in Malawi komen wonen. 

Niek heeft aange-

boden om werk-

zaamheden te 

gaan verrichten 

voor onze stich-

ting. Omdat wij 

het belangrijk 

vinden dat een 

Nederlander onze 

projecten in 

Malawi in de ga-

ten houdt en om-

dat Niek en 

Thaisa in 

Kasungu wonen, 

niet ver van 

Kakwale, zijn wij 

een samenwer-

kingsverband met 

hem aangegaan. 

Al vanaf eind 

2015 heeft onze 

stichting ook een 

prima samenwer-

king met Joop van Delden. Maar omdat Joop in het 

noorden van Malawi woont, op veel grotere afstand 

van Kakwale, en omdat hij daar ook al voor onze 

stichting projecten begeleidt hebben wij in goed 

overleg besloten om Niek Rougoor aan te wijzen als 

eerste contactpersoon voor de regio Kakwale. 

 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over zijn 

betrokkenheid bij de voortgang en de oplevering 

van de kliniek in Kakwale en bij het verwerven van 

inventaris voor de kliniek. 



Gezondheidskliniek in Kakwale opgeleverd 

(vervolg van pagina 1) 

 
● Opleveringsceremonie 

 

Met een korte ceremonie en een inspectie van de 

uitgevoerde werkzaamheden door de Stichting Hulp 

aan Malawi en een vertegenwoordiger van het 

Health District is op zaterdag 30 september de 

gezondheidskliniek in Kakwale bouwtechnisch 

opgeleverd. Bij de oplevering waren vertegenwoor-

digers aanwezig van CCAP, het Health District, 

dorpshoofden en leden van het plaatselijke Health 

Committee. De Stichting Hulp aan Malawi werd 

vertegenwoordigd door onze medewerker in 

Malawi Niek Rougoor. Hij heeft ons gerapporteerd 

over de oplevering. Ook van World Servants kregen 

wij daar informatie over. 

 

● Overhandiging van de sleutels. 

V.l.n.r. Niek Rougoor (Stichting Hulp aan Malawi), Henry 

Zungeni (voorzitter Health Committee), Mr. Matamando 

(Health District), Vincent Sichenga (CCAP) 
 

De oplevering vond plaats 13 maanden nadat 31 

Edenaren in Malawi zijn geweest voor de afbouw 

van de gezondheidskliniek en voor de bouw van een 

derde personeelswoning. In de drie weken dat de 

Edenaren vorig jaar in Kakwale waren is een 

enorme berg werk verzet. Volgens afspraak zou 

World Servants in samenwerking met de 

plaatselijke organisatie CCAP en met de 

plaatselijke bevolking zorgen voor de volledige 

voltooiing van de kliniek, de bijgebouwen en de 

technische installaties. De toezegging was, dat dat 

binnen enkele maanden zou kunnen plaatsvinden. 

Helaas heeft het allemaal langer geduurd. 

De Stichting Hulp aan Malawi heeft voortdurend bij 

World Servants aangedrongen op een spoedige 

afronding van de werkzaamheden. Na een 

bespreking in januari dit jaar en vervolgens op 22 

augustus met o.a. de directeur van World Servants, 

Jan Bosman, zijn daarover goede afspraken 

gemaakt en nu is het dus zover dat de kliniek is 

opgeleverd en overgedragen aan de plaatselijke 

bevolking en de Stichting Hulp aan Malawi. 

● De ontvangsthal van de kliniek 

 

Een zorgelijk punt is dat de kliniek nog steeds niet 

is aangesloten op het elektriciteitsnet en dat 

daardoor ook het drinkwatersysteem nog niet werkt 

en niet gecontroleerd kan worden. 

 
 ● Het punt waar de kliniek nog aangesloten moet worden op 

het electriciteitsnet 
 

Ook bleek er bij de oplevering nog een aantal 

werkzaamheden niet afgerond. Afgesproken is dat 

alles binnen twee weken na de oplevering van 30 

september gereed zal zijn. 

  



Hoe nu verder? 
In de afgelopen tijd 

hebben wij in Neder-

land via de Stichting 

Medic in Apeldoorn 

een groot aantal in-

strumenten en hulp-

middelen voor de 

kliniek verzameld. 

Deze spullen zullen 

binnenkort per vlieg-

tuig naar Malawi 

worden getransporteerd. In Malawi zelf zijn Joop 

van Delden en Niek Rougoor ook nog bezig met het 

aanschaffen en laten maken van diverse andere 

onderdelen van de inventaris voor de kliniek.  

Het zorgen voor personeel en medicijnen en het 

daadwerkelijk in gebruik nemen van de kliniek is 

een taak van de overheid. Regelmatig hebben wij 

daarover rechtstreeks contact met vertegenwoor-

digers van de overheid die daar een rol bij spelen. 

De doelstelling is dat de inwoners van Kakwale en 

omliggende dorpen begin volgend jaar naar de 

kliniek kunnen komen voor medische hulp. 

 

Uitbreiding landbouw-weeshuisproject in 
Senga Bay 
In mei van dit jaar heeft de Stichting Hulp aan 

Malawi met financiële steun gezorgd voor een 

belangrijke uitbreiding van het landbouw-/wees-

huisproject in de buurt van Senga Bay. Met behulp 

van zonnepanelen en op zonne-energie werkende 

pompen zal de wateropbrengst van de irrigatie aan-

zienlijk kunnen worden vergroot en zal dus ook 

meer voedsel kunnen worden verbouwd. In onze 

nieuwsbrief van februari 2017 maakten wij al mel-

ding over dit project van Margret Nyika (Faith 

Orphan Care Center Garden Project). 

Margret is verpleeg-

ster geweest in een 

ziekenhuis en heeft 

na haar carrière een 

weeshuis opgestart 

in Mikute Village, in 

de buurt van Senga 

Bay. Margret woont 

vlakbij het Malawi-

meer en heeft daar grond beschikbaar voor het 

verbouwen van gewassen en het houden van vee. In 

2016 heeft de Stichting Hulp aan Malawi het moge-

lijk gemaakt om op deze gronden met behulp van 

trap-pompen te irrigeren, waardoor ook in droge 

perioden groenten kunnen worden verbouwd. Door 

de nabijheid van het Malawimeer is de grondwater-

stand betrekkelijk hoog, dus prima omstandigheden 

voor landbouw.  

 
De opbrengst van dit project komt geheel ten goede 

aan de weeskinderen in het nabijgelegen weeshuis. 

Jan en Nico hebben dit project in augustus van 

vorig jaar bezocht en besloten is dat de Stichting 

Hulp aan Malawi de komende tijd dit project zal 

blijven ondersteunen. In mei van dit jaar hebben we 

dit daadwerkelijk gedaan door financiële steun te 

verlenen voor uitbreiding van de 

landbouwproductie. Hierdoor komen er meer 

mogelijkheden voor de weeskinderen: betere 

voeding, onderwijs, sociale activiteiten en 

overnachtingsmogelijkheid. De uitbreiding van de 

landbouwproductie vindt plaats door moderne 

milieuvriendelijke technologie. Met behulp van 

zonnepanelen en op zonne-energie werkende 

pompen zal de wateropbrengst van de irrigatie 

aanzienlijk kunnen worden vergroot en zal dus ook 

meer voedsel kunnen worden verbouwd. De 

opbrengst daarvan zal ook weer geheel ten goede 

komen aan de weeskinderen. 

 

Stichting Hulp aan Malawi ontvangt cheque 
van € 17.390,- 

 
De 14 leerlingen van het Corlaer College in Nijkerk 

en de leerkrachten Jonathan en Lisanne kunnen te-

rugkijken op een geweldig project dat in april 2017 

in samenwerking met de Stichting Hulp aan Malawi 

is uitgevoerd in Rumphi, in het noorden van Mala-

wi. Er is o.a. een naaiatelier opgeknapt en de vloer 

en het dak van een basisschool zijn vernieuwd. 



Verder zijn er voetbaldoelen gemaakt voor een 

middelbare school en is er een afvalproject gestart 

op de markt van Rumphi. De kosten van de reis en 

de kosten voor de projecten zijn door allerlei 

geldwervingacties bij elkaar gebracht door de 

leerlingen. Ook na terugkeer vanuit Malawi zijn de 

leerlingen nog doorgegaan met geldwerving voor 

projecten die de Stichting Hulp aan Malawi in de 

regio Rumphi kan uitvoeren. 

Op een slotbijeenkomst van het project Expeditie 

Afrika op 22 juni in Nijkerk mocht Jan Meijering 

van onze stichting een cheque in ontvangst nemen 

van € 17.390,90. 

Een geweldige opbrengst voor onze stichting, 

bijeengebracht door een geweldige groep leerlingen 

van het Corlaer College in Nijkerk. Een 

superprestatie!!  

 

Projecten Katope en Phwezi 
Als uitvloeisel van het project van het Corlaer 

College (zie hierboven) zijn in de plaatsen Katope 

en Phwezi (beide in de buurt van Rumphi) pilot-

projecten gestart op het gebied van biologische 

landbouw (in Malawi ook wel ‘Farming Gods Way’ 

genoemd). 

 

Bij deze methode is minder water en kunstmest 

nodig. Bemesting vindt o.a. plaats door afdekking 

van de grond met organisch afval. Dit voorkomt 

ook uitdroging van de grond door de felle zon. Het 

gaat voorlopig om twee pilotprojecten waaraan per 

project 16 gezinnen deelnemen. De gezinnen 

krijgen een starterspakket waarmee ze kunnen 

beginnen en er worden trainingen gegeven. De 

resultaten tot nu toe zijn goed. De gewassen komen 

goed op.  

  

 
Als de pilots slagen zal het project worden 

uitgebreid naar 2 x 60 gezinnen. Deze zullen ook 

weer worden opgeleid en zullen ook een starters-

pakket ontvangen, maar de deelnemers moeten dit 

uit de opbrengst (met een toeslag) terug betalen. 

Per groep van 60 gezinnen zal hiervoor een 

coöperatie worden opgericht. In de komende 

maanden willen we dit gaan realiseren 
 

 

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 is de Stichting Hulp aan Malawi opgericht. Doel van de stichting is het 

verbeteren van de leefomstandigheden in delen van Malawi.  

Bestuursleden van de stichting zijn Jan Meijering, Nico van Basten en Gert Gerbrands. 

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

