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We gaan weer naar Malawi 
In september gaan we weer naar Malawi. Met ‘we’ 

bedoelen we dan de bestuursleden van de Stichting 

Hulp aan Malawi, Jan Meijering, Gert Gerbrands, 

Nico van Basten en drie personen die in 2016 ook 

deel hebben genomen aan het World Servants 

project vanuit de Beatrixkerk in Ede, namelijk 

Marleen Luiten, Betty de Jong en Aline Laanstra. 

In totaal dus een reisgezelschap van zes personen. 

 

 

 

 

 

 
● Jan  ● Aline  ● Gert 

     

 

 

 

 

 

● Marleen  ● Nico  ● Betty 

 

Het belangrijkste doel van de reis zal zijn om de 

gezondheidskliniek in Kakwale, die nu vrijwel 

helemaal gereed is, over te dragen aan de overheid. 

De overheid moet dan zorgen dat er personeel komt 

voor de kliniek en medicijnen. Wij als bestuur 

beschouwen het ook als onze taak om erop toe te 

zien  dat de overheid dat inderdaad op heel korte 

termijn gaat doen. En daarover hopen wij tijdens 

onze reis goede afspraken te kunnen maken met de 

overheid. 

Een ander belangrijk doel van de reis is om alle 

hulpmiddelen, instrumenten en overige inrichting 

van de kliniek die tegen die tijd vanuit Nederland in 

Malawi zal zijn aangekomen uit te pakken en een 

plaats te geven in de kliniek, zodat wij de overheid 

bij de overdracht een volledig afgebouwde kliniek 

met complete inrichting kunnen aanbieden. 

 

 

 

Tenslotte is ook nog een doel van de reis om te 

bekijken of er in Kakwale en omgeving, vanuit de 

kliniek, een systeem opgezet kan worden voor 

buurtzorg.  

Onze reis begint op woensdag 5 september en 

maandag 17 september hopen wij weer veilig terug 

te keren in Nederland. 

Op pagina 2 vindt u meer informatie over de stand 

van zaken met betrekking tot de kliniek in Kakwale. 

 

Bestuur Hulp aan Malawi uitgebreid 
In maart 2018 is Ries 

Schouten toegetreden tot 

het bestuur van de 

Stichting Hulp aan 

Malawi. Het aantal 

bestuursleden is daarmee 

gekomen op vier. Ries 

woont in Bennekom en is 

werkzaam in de 

gezondheidszorg. Zijn carrière begon in Thailand 

waar hij een aantal jaren tropenarts is geweest. 

Terug in Nederland is hij eerst opgeleid tot huisarts 

en later tot arts-microbioloog. In die laatste functie 

heeft hij bijna 20 jaar in Ziekenhuis Gelderse Vallei 

in Ede gewerkt, tot vorig jaar juni. Nu werkt hij 

daar nog als reizigersgeneeskundige bij Travel 

Clinic Vivre. Naast Thailand heeft Ries ook in 

diverse Afrikaanse landen gewerkt, onder andere 

voor een noodhulpproject in Rwanda. De laatste 

jaren werkte hij regelmatig in Ghana. Ries zal  

binnen de Stichting Hulp aan Malawi een bijdrage 

leveren aan de verdere opbouw van de kliniek in 

Kakwale, met name door kennis overdracht aan de 

lokale werkers zodra de kliniek operationeel is. 

Verder zal hij het bestuur bijstaan als er op medisch 

gebied besluiten moeten worden genomen voor de 

projecten in Malawi. 

 

Nieuwe contactpersoon 
voor Regio Kakwale: Silke Goos 
Voor onze stichting is het van groot belang dat wij 

in Malawi een contactpersoon hebben die onze 

projecten in de gaten houdt. In de regio Kakwale 

was voor ons vanaf mei 2017 Niek Rougoor 

werkzaam. In maart 2018 heeft hij Malawi weer 

verlaten. Gelukkig heeft Niek vóór zijn vertrek nog 

een opvolger voor ons als contactpersoon gevonden. 

Het is Silke Goos. Zij is van Duitse afkomst en 

woont vanaf november 2016 met haar man Hans 

Beineke in Malawi, 40 kilometer ten zuidwesten 



van Kasungu. Hans werkt bij GIZ (Gesellschaft für 

internationale Zusammenarbeit) als ontwikkelings-

werker. 

Silke bezoekt voor ons regelmatig Kakwale en voert 

alle werkzaamheden uit die nog nodig zijn om in 

september de kliniek over te kunnen dragen aan de 

overheid. 

Silke gaat half juli verhuizen naar Tanzania waar zij 

gaat werken als ontwikkelingswerker. Wij zijn 

naarstig op zoek naar een opvolger. 

  

Kliniek eindelijk op elektriciteitsnet 
aangesloten 

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is de 

gezondheidskliniek in Kakwale nu aangesloten op 

het elektriciteitsnet. En er is ook een elektriciteits-

meter aangebracht. Het elektriciteitsbedrijf van 

Malawi, Escom, moest door onze plaatselijke 

contactpersonen Niek Rougoor en Silke Goos vele 

malen benaderd en onder druk gezet worden. 

Aansluiting op het elektriciteitsnet is een belang-

rijke voorwaarde voor het kunnen functioneren van 

de kliniek en was dan ook absoluut noodzakelijk 

alvorens de kliniek zou kunnen worden overge-

dragen aan de overheid. 

 

Watervoorziening nog niet in orde 
De afgelopen maanden zijn vrijwel alle benodigde 

werkzaamheden voor de afbouw van de kliniek en 

van de personeelswoning gereed gekomen. De 

kliniek ziet er prima uit en personeel zal daar zijn 

werk goed kunnen doen. 

Een zorgelijk punt is nog de watervoorziening van 

de kliniek. Een goed werkende watervoorziening is 

ook een absolute voorwaarde voor het kunnen 

functioneren van de kliniek en is ook een 

voorwaarde voor het kunnen overdragen van de 

kliniek aan de overheid. Al een tijd geleden is er 

naast en achter de kliniek een hoge watertank en 

een waterput aangebracht met een diepte van 

ongeveer 15 meter met een pompinstallatie. 

 
● Hoge watertank rechts naast de kliniek 

 Met die pompinstallatie zou grondwater uit de 

waterput kunnen worden opgepompt naar de hoge 

watertank die moet zorgen voor waterdruk in het 

waterleidingstelsel van de kliniek. Helaas blijkt dat 

de waterput onvoldoende water levert, omdat de put 

niet diep genoeg is. 

Onze vertegenwoordiger in Malawi, Silke Goos, 

heeft contact gehad met de organisatie Plan Malawi 

in Lilongwe. Ze heeft aanwijzingen dat deze 

organisatie bereid is om een nieuwe veel diepere 

waterput te boren voor de kliniek en misschien ook 

te financieren. 

De komende maanden gaat Silke proberen om de 

watervoorziening samen met Plan Malawi op orde 

te krijgen. 

 

Inrichting van de kliniek 
Aan de hand van een al 

in 2016 ontvangen lijst 

van het Ministerie van 

Gezondheid van 

Malawi hebben wij de 

afgelopen tijd een groot 

aantal instrumenten en 

hulpmiddelen voor de 

kliniek verzameld. 

In eerste instantie is dat 

gegaan via de 

Nederlandse Stichting Medic in Apeldoorn. Deze 

organisatie verzamelt, repareert en distribueert 

medische apparatuur en goederen ten behoeve van 

gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden.  

Daarna hebben we ook nog via andere kanalen 

spullen voor de kliniek aangeschaft. 

Ook in Malawi zelf hebben onze destijdse vertegen-

woordiger Niek Rougoor en onze huidige vertegen-

woordiger Silke Goos instrumenten en hulpmid-

delen en meubilair aangekocht. 

De spullen die in 

Nederland verzameld 

zijn staan momenteel in 

vier grote kisten (gratis) 

opgeslagen in een loods 

bij Transportbedrijf 

Nap in Ede en zullen 

eind juni, of begin juli 

per vliegtuig naar 

Malawi worden 

getransporteerd en daarna verder per vrachtauto 

vanaf het vliegveld van Lilongwe naar Kakwale. 



Aan Silke Goos hebben wij gevraagd om dit 

transport in Malawi te begeleiden en om aanwezig 

te zijn als de spullen in Kakwale aankomen. Het is 

de bedoeling dat de kisten worden opgeslagen in de 

hal van de kliniek totdat wijzelf in september 

aankomen. De kisten zullen een speciale bewaking 

krijgen. 

 

Projecten in regio Rumphi 
Eind vorig jaar zijn in de plaatsen Katope en 

Phwezi (beide in de buurt van Rumphi) pilot-

projecten uitgevoerd 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. 

Aan de twee 

pilotprojecten hebben per 

project 16 gezinnen 

deelgenomen. De 

gezinnen hebben een 

starterspakket gekregen 

en er zijn trainingen 

gegeven. De resultaten waren zeer bevredigend en 

er was een goede opbrengst. 

Daarom zullen de pilots in augustus worden 

uitgebreid naar 2 x 30 gezinnen. Deze zullen ook 

weer worden opgeleid en zullen ook een starters-

pakket ontvangen. In tegenstelling tot bij de 

pilotprojecten zullen de deelnemers het starters-

pakket nu uit de opbrengst (met een toeslag) moeten 

terug betalen. Bovendien zullen nu meerdere 

verschillende gewassen worden gekweekt. Voor dit 

project zal per groep van 30 gezinnen een 

coöperatie worden opgericht. 

 

Veel belangstelling voor projecten in 
Katope en Pwhezi 
Het nieuws over het succes van de biologische 

landbouwmethode ('Farming Gods Way’) die is 

toegepast bij de pilotprojecten in Katope en Pwhezi 

heeft zich in de regio Rumphi als een lopend vuurtje 

verspreid. Op een gegeven moment is het hoogste 

landbouwkantoor in Rumphi er achter gekomen wat 

daar was gedaan en hoe succesvol het was. Via het 

District Agriculture Development Office is ge-

vraagd om een openbare bijeenkomst te organiseren 

waar mensen zouden worden uitgenodigd om 

nieuwe manieren te leren om gewassen te ver-

bouwen. 

Dit heeft geleid tot een bijeenkomst op 16 april 

waar honderden mensen aanwezig waren waaronder 

ook veel officials van het Ministerie van Landbouw 

in Mzuzu en veel dorpshoofden. De begeleider van 

het project in Pwhezi, Peter Chihana, die - samen 

met Joop van Delden - de door de Stichting Hulp 

aan Malawi ondersteunde pilotprojecten heeft 

uitgevoerd, heeft de bezoekers op bijzonder 

motiverende wijze toegesproken. 

 
Hij heeft uitgebreid kunnen uitleggen en laten zien 

hoe de nieuwe landbouwmethode werkt. Ook de 

deelnemers aan het project konden hun verhaal 

vertellen. Er was een microfoon en 

geluidsinstallatie nodig om iedereen te kunnen 

bereiken.  

 
Onze begeleider van de pilotprojecten, Joop van 

Delden, en wij als bestuur van de Stichting Hulp 

aan Malawi zijn best een beetje trots dat onze 

succesvolle projecten tot zoveel belangstelling 

hebben geleid. Wij hopen en verwachten dat deze 

landbouwmethode, mede dankzij dit bezoek, in 

Malawi breed gedragen gaat worden.  

 



Projecten in regio Senga Bay 
 

- Uitbreiding landbouw-weeshuisproject 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al gemeld 

dat de Stichting Hulp aan Malawi met financiële 

steun zorgt voor een belangrijke uitbreiding van het 

landbouw-/wees-huisproject van Margret Nyika in 

de buurt van Senga Bay. Het is de bedoeling dat 

met behulp van zonnepanelen en op zonne-energie 

werkende pompen de wateropbrengst van de 

irrigatie aanzienlijk wordt vergroot en dat dan dus 

ook meer voedsel kan worden verbouwd. 

Enige tijd geleden heeft Jos de Kraker, die via dit 

project met onze stichting verbonden is, dit project 

bezocht. Gebleken is dat de zonnepanelen en accu’s 

inmiddels zijn aangeschaft. 

 
● Margret Nyika en haar zaakwaarnemer Lawrence 
Chafuwa bij de aangeschafte apparatuur 

Het wachten is nu nog op een firma uit Lilongwe 

die is ingeschakeld voor de technische uitvoering 

van dit project. Wij hopen daar binnenkort meer 

over te horen. 

De opbrengst van dit landbouwproject (die groter 

zal worden vanwege de op zonne-energie werkende 

pompen) komt geheel ten goede aan de 

weeskinderen in het nabijgelegen weeshuis. 

Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor de 

weeskinderen: betere voeding, onderwijs, sociale 

activiteiten en overnachtingsmogelijkheid. 

 

- Betere watervoorziening bij irrigatie- en 

geitenproject Mankenzie 

In onze nieuwsbrief van maart 2017 hebben wij 

melding gemaakt van het 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. 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. 

Ook dit project heeft Jos de Kraker enige tijd 

geleden bezocht. Om de watersituatie te verbeteren 

hebben de vrouwen een 900 meter lange greppel 

gegraven om een verbinding tot stand te brengen 

met een eerder aangelegd watersysteem verderop in 

het dorp. Ook is een watertoren gebouwd met een 

watertank van 500 liter. Deze tank bleek echter te 

klein te zijn. 

 
● Te kleine watertank bij irrigatieproject Mankenzie  

Via Jos de Kraker is aan onze stichting gevraagd 

om het aanbrengen van een grotere tank van 2500 

liter financieel mogelijk te maken. Dat verzoek 

hebben wij gehonoreerd. 

De tank is enkele maanden geleden aangebracht 

waardoor de watervoorziening aanzienlijk is 

verbeterd. De mais- en rijstplanten staan er nu een 

stuk florissanter bij dan een jaar geleden. 

 

Ondersteuning Stichting Charity bij 
duurzame landbouwprojecten 
Sinds februari 2017 ondersteunt de Stichting Hulp 

aan Malawi het groot opgezette landbouwproject 

‘Food for Life’ van de Nederlandse Stichting 

Charity. Het gaat om een duurzame landbouw-

methode die duizenden 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. 

Sinds eind vorig jaar 

is de financiële 

onder-steuning door 

Hulp aan Malawi 

gericht op het dorp 

Chitunda, 35 km ten 

noorden van de 

districts-hoofdstad Kasungu. Met behulp van 

eenvoudige, maar verbeterde teelt technieken 



worden de mensen daar in staat gesteld om op een 

duurzame wijze voedselgewassen te produceren, 

met daarnaast verbetering van hun arbeidsinkomen. 

 

 

€ 1.345,- voor weeshuis in Mtunthama 
In februari hebben wij het mooie bedrag van € 

1.345,- ontvangen voor ondersteuning van het 

weeshuis in Mtunthama. Het bedrag is bijeenge-

bracht door de bewoners van het Zorgcentrum 

Maanderzand in Ede bij de wekelijkse collectes 

tijdens de weeksluitingen. Al eerder (in 2016 en 

2017) ontvingen wij – ook via deze collectes - 

bedragen van € 375,- en € 1.000,- 

Wij hebben het bedrag inmiddels doorgesluisd naar 

de leider van het weeshuis, Father Petro 

Mzokomera. Van hem ontvingen wij het onder-

staande bericht waarin hij de gevers bedankt en 

aangeeft welke bestemming de opbrengst van de 

collecte krijgt.  

‘Many thanks to you and all 

people who have their hearts 

towards our orphanage.  

As a church and the entire 

community are so grateful to 

you all for the positive gesture 

to the orphans. The committee 

and myself have agreed that 

the funds must be spend to buy solar panels for the 

orphanage. We came to this conclusion because of 

the continuance power cuts living children in 

sickness for many hours. Many thanks for your 

great help. God bless you.’ 

De eerder in 2016 en 2017 ontvangen bedragen zijn 

besteed aan speelgoed en een complete speeltuin 

voor de weeskinderen. 

 
 

 

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. 

 

 

In maart 2012 is de Stichting Hulp aan Malawi opgericht. Doel van de stichting is het ver-

beteren van de leefomstandigheden in delen van Malawi. Bestuursleden van de stichting zijn 

Jan Meijering, Nico van Basten, Gert Gerbrands en Ries Schouten.  
De belastingdienst heeft de stichting gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. 
 

 


