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Malawireis te volgen via Facebook en website 

Van 5 tot 17 september gaan Nico van Basten, Jan 

Meijering, Gert Gerbrands, Marleen Luiten, Aline 

Laanstra en Betty de Jong opnieuw naar Malawi. 

Deze keer om de kliniek waar ze in 2016 aan heb-

ben gebouwd te gaan inrichten en over te dragen 

aan de overheid. Ook zal er worden onderzocht of 

er vanuit de kliniek in Kakwale een home-based 

care project (thuis-/buurtzorg) kan worden opgezet. 

Ondanks de vaak gebrekkige internetverbindingen 

in Malawi gaan we proberen om het thuisfront en 

andere belangstellenden op de hoogte te houden van 

wat we daar aan het doen zijn. U kunt ons vanaf 5 

september volgen op de Facebookpagina 

www.facebook.com/hulpaanmalawi en op de 

website www.hulpaanmalawi.nl. 

 
Kisten met inrichting van de kliniek in 
Kakwale aangekomen 

Op woensdag 25 juli 

zijn 4 grote kisten met 

medische apparatuur en 

hulpmiddelen vanuit 

Nederland in Kakwale 

aangekomen. Op deze 

foto ziet u de kisten 

staan in de ontvangsthal 

van de kliniek. De kisten waren eerder per vracht-

vliegtuig via Dubai naar de hoofdstad van Malawi, 

Lilongwe, gevlogen en daarna per vrachtauto naar 

de kliniek in Kakwale getransporteerd. 

Tijdens ons verblijf in Kakwale in september zullen 

wij – samen met de bevolking en andere betrok-

kenen – de spullen uit de kisten halen en een plaats 

geven in de kliniek.  

De bewoners van Kakwale zijn zeer blij met deze 

hulpmiddelen hetgeen zij via onderstaand bericht 

hebben laten weten: 

 

We have received four boxes of materials for the 

clinic this afternoon. The Clinic committee, chiefs 

and the community around Kakwale are so grate-

ful to receive this consignment for the Clinic. 

Regards. 
 

 
Overdracht van de kliniek aan de overheid 

Het belangrijkste doel van onze reis naar Malawi in 

september is de overdracht van de kliniek aan de 

overheid. Op vrijdag 14 september zullen wij – 

samen met de plaatselijke bevolking en andere 

betrokkenen – in Kakwale een overdrachtscere-

monie organiseren. De Stichting Hulp aan Malawi 

zal dan de verdere verantwoordelijkheid van de 

kliniek overdragen aan het Kasungu Health District. 
 

 
 

Voorafgaand aan deze ceremonie zal een controle 

van de overheid plaats vinden of de kliniek aan alle 

bouwkundige en installatietechnische eisen voldoet 

en of de inrichting compleet is. 

Al in 2014 hebben wij 

van het Kasungu 

Health District een 

document ontvangen 

(zie foto) waarin zij 

ons bedanken voor ons 

werk aan de kliniek en 

waarin zij vastleggen 

dat – als de kliniek 

klaar is – deze door de 

overheid zal worden 

overgenomen. Zij zul-

len dan verder zorgen 

voor personeel, medi-

cijnen en de daadwerkelijke ingebruikneming van 

de kliniek. 

Voor de overdrachtsceremonie hebben wij o.a. 

uitgenodigd de Kasungu District Health Officer  

Dr Emmanuel Golombe, de Kasungu Districts 

Commissioner James Kanyangalazi, het Member of 

Parliament Beatrice Mwale en de leden van het 

Hospital Committee van Kakwale. 

Natuurlijk zullen ook alle villagechiefs van 

Kakwale en omliggende communities worden 

uitgenodigd. 
 

Uiteraard zal het bestuur van de Stichting Hulp aan 

Malawi na de overdracht bewaken of de overheid 

zich wel aan de afspraken houdt en of de kliniek 

wel op korte termijn in gebruik zal worden 

genomen. 

Om de vinger aan de pols te houden zullen wij 

daarom tijdens onze reis diverse besprekingen 

voeren met de verantwoordelijke autoriteiten.  

http://www.facebook.com/hulpaanmalawi
http://www.hulpaanmalawi.nl/


Watervoorziening van kliniek lijkt in orde 

Begin augustus kregen wij van het CCAP SMART 

Centre Malawi het bericht dat de pomp van de 

waterput bij de kliniek is aangesloten op het 

elektriciteitsnet. 

De hoge watertank van 5000 

liter kan nu dus met die 

pomp gevuld worden. Uit 

testen bleek dat die tank nu 

binnen 24 uur geheel ge-

vuld kan worden, waardoor 

dus stromend water in de 

kliniek aanwezig is. 

Wij blijven onze zorgen 

houden over de huidige 

aanwezige (mogelijk te 

ondiepe) waterput en zullen 

blijven aandringen bij Plan Malawi op het slaan van 

een nieuwe veel diepere waterput. 

 
Opstart van home-based care project 
(thuis-/buurtzorg) 

Een belangrijk onderdeel van onze reis zal ook zijn 

het opstarten van een home-based care project in 

Kakwale. De bedoeling daarvan is dat zieke 

bewoners vanuit de kliniek in Kakwale thuis 

medische hulp kunnen ontvangen. 

Eén van de leden van 

onze groep, Marleen 

Luiten, werkt in Ede 

bij Buurtzorg. Deze 

organisatie bevordert 

en ondersteunt de totstandkoming van home-based 

care projecten in ontwikkelingslanden, waaronder 

ook Malawi. In Senga Bay (ca 250 km ten zuiden 

van Kakwale) is al eerder vanuit Nederland een 

dergelijk project gestart (zie 

http://www.stichtingmaja.nl/over-ons/het-verblijf/). 

Dit project gaan wij in september bezoeken. En wij 

gaan bij het Kasungu Health District en in Kakwale 

aftasten of de realisering van een home-based care 

project in Kakwale wenselijk en mogelijk is. 

Wij zullen dan via een projectvoorstel financiering 

daarvoor aanvragen bij de Stichting Maja. Deze 

stichting is opgericht door Buurtzorg en heeft als 

doel kleine maar duurzame projecten in tweede en 

derde wereldlanden financieel én met kennis en 

ervaring te ondersteunen. 

  
Opbrengst kindercollecte in Beatrixkerk € 450,- 

De afgelopen tijd hebben de kinderen van de 

Beatrixkerk die op zondag naar de 

kindernevendienst gaan gecollecteerd voor het 

weeshuis in Mtunthama (ca 80 km ten zuiden van 

Kakwale). Dat heeft tot nu toe € 450,- opgeleverd. 

Het weeshuis in Mtunthama hebben we al eerder in 

2016 en ook in jaren daarvoor bezocht en 

ondersteund. 

Tijdens onze reis in september zullen wij het 

weeshuis weer bezoeken en zullen we aan de leider 

van het weeshuis, Father Petro Mzokomera, een 

cheque van € 450,- overhandigen. Dit geld zal o.a. 

gebruikt worden voor het opzetten van een nursery 

(peuterspeelzaal), waar de jongsten uit het weeshuis 

gratis naar toe kunnen gaan en kinderen uit de 

omliggende dorpen tegen (geringe) betaling.  

In de afgelopen jaren hebben ook de ouderen in 

verzorgingshuis Het Maanderzand tijdens de 

weeksluitingen gecollecteerd voor het weeshuis. 

Van de opbrengst daarvan is o.a. een prachtige 

speeltuin voor de weeskinderen gerealiseerd. 

 

 
Overige bezoeken 

Tijdens onze reis zullen wij ook diverse andere 

projecten bezoeken, o.a. de gezondheidskliniek in 

Mafumphizi (een voormalig project van World 

Servants) en een landbouwproject in Chitunda van 

de Stichting Charity. 

Ook is tijdens onze reis een eendaags recreatief 

onderdeel gepland, namelijk een bezoek aan het 

Kasungu National Park. 

 

 
 

 
Nieuw irrigatie landbouwproject in regio Mzuzu 

Met het SMART Centre (waar de Nederlanders Han 

Kasbergen en Reinier Veldman werken) zullen we 

de komende tijd gaan samenwerken bij de uit-

voering van o.a. irrigatie landbouwprojecten in 

Rumphi, in de regio Mzuzu (ca 300 km ten noorden 

van Kakwale). Ook gaan we trainingen opzetten in 

samenwerking met de Foundation for Farming. De 

Malawiaan Peter Chihana, waarmee we al eerder 

een pilot project hebben gedraaid, zal uitvoering 

gaan geven aan dit nieuwe landbouwproject dat in 

oktober gaat starten.  



 
Nieuwe contactpersoon in Malawi 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al 

aangekondigd dat onze contactpersoon in Malawi, 

Silke Goos, Malawi zou verlaten om haar 

ontwikkelingswerkzaamheden verder voort te zetten 

in Tanzania. Inmiddels hebben wij in Malawi een 

nieuwe contactpersoon gevonden. 

Het is de Nederlander Reinier Veldman, die werkt 

voor het SMART Centre, onderdeel van het  

Development Department van de Church of Central 

Africa Presbyterian (CCAP). Reinier is de 

afgelopen weken druk voor ons bezig geweest o.a. 

om in Malawi de laatste hulpmiddelen, apparatuur 

en meubilair voor de kliniek in Kakwale aan te 

schaffen. 

 

Meer info op:  

- www.facebook.com/reinierenrianneinmalawi 

- www.smartcentremalawi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manford Nkunika, contactpersoon in Kakwale 

In heel Afrika en ook in Malawi is er een enorme opmars van de mobiele telefoon. Veel mensen beschikken 

daar nu al over. In Kakwale heeft een enkeling ook een smartphone. Eén daarvan is Manford Nkunika, 

onderwijzer op de basisschool in Kakwale. Een buitengewoon hartelijke man. Tijdens onze werkzaamheden 

aan de gezondheidskliniek in Kakwale in 2016 viel hij al op door zijn warme belangstelling voor ons 

Nederlanders en zijn  bereidheid om met van alles behulpzaam te zijn. 

Met Manford kunnen wij communiceren via WhatsApp. Vooral de laatste tijd - bij het transport van de kisten 

met hulpmiddelen voor de kliniek en in de aanloop naar de overdracht van de kliniek naar de overheid – is dat 

heel erg van pas gekomen. 

U kent Manford misschien al. In vorige nieuwsbrieven heeft hij voor onze Stichting Hulp aan Malawi via een 

videoboodschap een oproep gedaan om onze stichting te ondersteunen. Ook hieronder weer zo’n oproep. 

 

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 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. 
 

 

● Reinier Veldman met zijn gezin 

http://www.facebook.com/reinierenrianneinmalawi
http://www.smartcentremalawi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gB27P7InAw8

