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Onze reis in september van dit jaar 

Het is alweer drie maanden geleden dat Jan, Gert, Marleen, Betty, Aline en Nico naar Malawi zijn geweest. 

Het belangrijkste doel van de reis, het overdragen van de geheel afgebouwde en ingerichte gezondheidskliniek 

in Kakwale is prima geslaagd. Een ander belangrijk doel was om te onderzoeken of ‘home based care’ (buurt-

/thuiszorg) vanuit de kliniek in Kakwale gewenst en mogelijk is. Dat onderzoek heeft een duidelijk positief 

resultaat opgeleverd. Op onze website en op onze Facebookpagina zijn dagelijks verslagen van onze reis 

gepubliceerd. Hieronder nog een paar foto’s van deze bijzonder geslaagde reis. 

 

 

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


Kliniek nu ook echt in gebruik!! 

De kliniek in Kakwale is nu, aan het eind van het 

jaar, echt in gebruik. Moses Mwekera heeft z’n 

intrek genomen in één van de personeelswoningen, 

en hij is begonnen met het eerste spreekuur. De 

komende weken zullen er 

nog twee medische 

assistenten starten. 

Afgelopen week heeft de 

overheid ook medicijnen 

geleverd. Dit kon pas nadat 

we - in verband met de 

veiligheid - extra tralies 

voor de ramen en de deur 

van het medicijnuitgifte-

vertrek hadden laten 

plaatsen. Deze standaardeis 

van de overheid was tot onze verrassing niet mee-

genomen in de bouwplannen van World Servants. 

Ook bleken, toen we in september aankwamen in 

Malawi, de toiletten en douches helemaal niet aan-

wezig. Ook dit behoort vanzelfsprekend onderdeel 

te zijn van een opgeleverde kliniek. Onze Stichting 

Hulp aan Malawi heeft deze extra voorzieningen 

alsnog zelf bekostigt. 

 

Betere watervoorziening voor de kliniek 

World Servants heeft als onderdeel van de bouw 

van de kliniek in 2016 een 15 meter diepe waterput 

laten graven. Deze waterput levert in droge perio-

den echter onvoldoende water op voor de kliniek. 

De Stichting Hulp aan Malawi heeft in het afge-

lopen jaar daarom de nodige contacten gelegd om 

een nieuwe, veel diepere put, te laten slaan. Tijdens 

ons verblijf in Kakwale 

in september hebben we 

een bezoek gebracht aan 

het hoofd van de organi-

satie Plan Malawi. Via 

onze destijdse contact-

persoon Silke Goos had-

den wij al eerder vernomen dat deze organisatie 

eventueel bereid was om de watervoorziening van 

de kliniek te verbeteren door het boren van een 

nieuwe 50 meter diepe waterput. Plan Malawi stel-

de wel een aantal voorwaarden, namelijk dat er een 

‘borehole committee’ en een ‘watermanagement-

committee’ zouden worden opgericht. De leden van 

deze committees, vrijwilligers uit het dorp, moesten 

een training voor het gebruik van de waterinstallatie 

volgen. Bovendien zou er een speciale bankreke-

ning moeten worden geopend met een minimum-

bedrag voor onderhoud van de waterput. Inmiddels 

is, met hulp van onze stichting, aan al deze voor-

waarden voldaan. De nieuwe waterput zal voor het 

einde van het jaar geboord gaan worden. Met deze 

nieuwe waterput, in combinatie met de al aanwe-

zige pompinstallatie en de 5000 liter grote hoge 

wateropslagtank is de drinkwatervoorziening van de 

kliniek en ook van de personeelswoningen alsnog 

prima geregeld. 

 

Voortgang home based care 

Tijdens ons verblijf in Kakwale hebben we met de 

Districts Health Officer gesproken over het idee om 

in de regio Kakwale een home based care project 

(buurt-/thuiszorg) op te zetten. 

 
Marleen Luiten, die in Nederland bij Buurtzorg 

werkt en die één van de zes deelnemers was van 

onze reis in september (en nu ook bestuurslid is van 

onze stichting), heeft toen uitgelegd hoe zo'n project 

zou kunnen werken en hoe de Stichting Majafonds 

(onderdeel van Buurtzorg) het kan ondersteunen. 

De District Health Officer bleek heel enthousiast te 

zijn om zoiets op te gaan zetten en beloofde zijn 

'committment'. Ook tijdens verschillende bijeen-

komsten en bezoekjes bleek er veel enthousiasme te 

zijn voor dit idee. En daarom heeft Marleen beslo-

ten om verder uit te zoeken of home based care in 

Kakwale – in samenwerking met de Stichting 

Majafonds en onze Stichting Hulp aan Malawi - 

gerealiseerd kan worden. 

In november is Marleen alweer terug gekeerd naar 

Malawi. Daar heeft zij in de hoofdstad Lilongwe – 

samen met twee andere medewerkers van Buurtzorg 

– een netwerkbijeenkomst bijgewoond over home 

based care in Malawi. Er zijn ervaringen 

uitgewisseld met vertegenwoordigers van andere 

home based care projecten in Malawi die ook 

ondersteund worden door de Stichting Majafonds 

en er zijn bezoekjes afgelegd bij patiënten thuis. 

 



Gewapend met de opgedane kennis en de vele con-

tacten die tijdens het symposium zijn opgedaan gaat 

Marleen nu een projectplan maken. Het bestuur van 

de Stichting Hulp aan Malawi heeft toegezegd te 

zullen participeren in dit project. 

 

 

Bedankt!!!! 

Het werk van onze Stichting Hulp aan Malawi 

is alleen maar mogelijk dankzij de financiële 

ondersteuning van verschillende organisaties 

en van vele particulieren die onze stichting een 

warm hart toedragen. Bij deze willen wij, als 

bestuur van de Stichting Hulp aan Malawi, 

iedereen die het afgelopen jaar (weer) 

financieel  heeft bijgedragen hiervoor 

hartelijk bedanken. 
 

 
  

 

 

 

Opbrengst inzamelingsactie 

Tijdens onze werkzaamheden aan de kliniek in 

Kakwale in september werden wij helaas gecon-

fronteerd met kosten voor ontbrekende en nog niet 

afgewerkte bouwzaken en ook met onverwachte 

extra bouwkosten voor beveiliging van de opslag en 

uitgifte van medicijnen. Hoewel het geld dat in 

2016 via World Servants is bijeengebracht ruim 

voldoende zou moeten zijn voor de bouw van de 

kliniek en we ook nog geld over hadden voor de 

inrichting van de kliniek, bleek in september dat 

door de genoemde onverwachte extra bouwkosten 

het budget voor de kliniek bij onze stichting toch 

wel was opgesoupeerd. Vanuit Malawi hebben wij 

toen nog een oproep gedaan aan alle lezers van deze 

nieuwsbrief om ons werk extra financieel te 

steunen. Dit heeft het mooie bedrag van € 2.959,- 

opgeleverd. Alle gevers hartelijk bedankt! 

Mede dankzij uw (extra) steun krijgen duizenden 

mensen in de regio Kakwale toegang tot medische 

zorg. 

Samenwerkingsafspraken op het gebied van 

biologische landbouw in Noord Malawi  

Onze Stichting Hulp aan 

Malawi is in september een 

samenwerking aangegaan met 

Peter Chihana, die al eerder een 

succesvolle pilot met ons heeft 

gedaan in Pwhezi, en met Mark 

Beckett van de Stichting 

Foundations for Farming in 

Mzuzu. Peter is een expert op 

het gebied van biologische land-

bouw en de stichting van Mark Beckett geeft pro-

fessionele trainingen en heeft een trainingscentrum 

in Mzuzu.  
 

 
 

Ook zijn we een samenwerking aangegaan met de 

Nederlanders Reinier Veldman en Hans Kasbergen 

van het Smart Center 

in Mzuzu om de 

diverse irrigatie 

methoden te testen en 

in praktijk te brengen. 

 

 

Matipa project 

In Matipa, in de regio Rumphi, is in augustus ge-

start met een nieuw voedselproductieproject, geba-

seerd op biologische landbouw (in Malawi ook wel 

‘Farming Gods Way’ genoemd). Het project in 

Matipa, dat ondersteund wordt door onze Stichting 

Hulp aan Malawi, is een vervolg op de pilotpro-

jecten Katopi en Phwezi die vorig jaar zijn uitge-

voerd (zie onze nieuws-brief van mei 2018). 

Omdat deze pilotprojecten 

zeer succesvol zijn ver-

lopen, hebben wij beslo-

ten deze vorm van biolo-

gische landbouw op gro-

tere schaal voort te zetten. 

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. Net als bij de pilot-

projecten hebben de boeren weer een starterspakket 

ontvangen en krijgen ze trainingen via de trainings-

methoden van Mark Beckett. In tegenstelling tot bij 

de pilotprojecten zullen de deelnemers het starters-

pakket nu uit de opbrengst moeten terugbetalen.  

Dit geld zal dan weer beschikbaar worden gesteld 

aan andere boeren die dan ook aan het project 

kunnen deelnemen. De verwachting is dat boeren 

● Peter Chihana 



met deze vorm van biologische landbouw nu niet 

slechts één keer per jaar, maar drie keer per jaar 

kunnen zaaien en oogsten. 

 
Tot nu toe loopt dit project, dat begeleid wordt door 

de Malawiaan Peter Chihana bijzonder goed. 

Omstreeks deze tijd wordt vanuit de eerste 

zaaicyclus geoogst en is men inmiddels alweer 

begonnen aan de tweede zaaicyclus. 

 

Stichting Hulp aan Malawi gaat ‘dentaal’ 

Het bedrijf Rovidam 

Mondzorgbanen BV uit 

Ede (mondzorgbanen, 

praktijkbemiddeling, praktijkondersteuning) heeft 

besloten om de Stichting Hulp aan Malawi te gaan 

ondersteunen. In eerste instantie gaat dat gebeuren 

door overtollige apparatuur en hulpmiddelen van 

o.a. sluitende of verkochte tandartspraktijken 

beschikbaar te stellen voor ziekenhuizen en 

klinieken in Malawi. 

Eind december komt er 

een eerste inventaris van 

een tandartspraktijk vrij, 

die beschikbaar zal 

worden gesteld aan onze 

stichting.  

Rovidam Mondzorgbanen 

heeft daarvoor een container van 35 m3 beschikbaar 

gesteld aan onze stichting, die het komende half jaar 

kan worden gevuld met dentale inventaris en 

hulpmiddelen, maar ook met medische spullen. We 

zijn heel blij dat de container het komende half jaar 

op het terrein van Nap Transport in Ede mag staan, 

waar we de container met de nodige acties hopen te 

vullen. We zullen niet alleen tandartspraktijken, 

maar ook ziekenhuizen gaan benaderen om 

overtollige medische hulpmiddelen en 

gebruiksgoederen te verzamelen. Daarna zal de 

Stichting Hulp aan Malawi zorgdragen voor 

transport naar Malawi en voor uitgifte en aflevering 

bij ziekenhuizen en klinieken, waar een grote 

behoefte is aan deze spullen. 

Via onderstaande oproep worden relaties van 

Rovidam gevraagd mee te werken aan de actie voor 

de Stichting Hulp aan Malawi. 

 

 
 

Nieuw bestuurslid: Marleen Luiten 

Per 1 november is Marleen 

Luiten toegetreden tot het 

bestuur van de Stichting Hulp 

aan Malawi. Marleen is een 

goede bekende van Hulp aan 

Malawi. In 2016 is zij mee 

geweest met de groep 

Edenaren die de 

gezondheidskliniek in Kakwale hebben afgebouwd. 

En in september van dit jaar was zij één van de zes 

deelnemers van de reis naar Malawi waarover u op 

pagina 1 heeft kunnen lezen. Marleen is 

verpleegkundige en werkt in Wageningen bij 

Buurtzorg. De reis naar Malawi in 2016 heeft haar 

op het idee gebracht om te gaan proberen om buurt-

/thuiszorg in Kakwale te realiseren. 

Vanwege haar grote betrokkenheid bij het werk van 

onze Stichting Hulp aan Malawi is zij gevraagd om 

toe te treden tot het bestuur. Het bestuur is zeer 

verheugd dat Marleen daar ja op heeft gezegd. 

  



Nico van Basten: ‘Ik stop er nu mee’ 

Na ruim acht jaar inten-

sief bezig te zijn geweest 

met het verbeteren van de 

situatie van de mensen in 

een klein deel van 

Malawi stop ik daar nu 

mee. Ik heb het bestuur 

van de Stichting Hulp 

aan Malawi laten weten dat ik mijn werkzaamheden 

voor de stichting per 1 januari 2019 ga beëindigen. 

De daadwerkelijke ingebruikneming van de gezond-

heidskliniek in Kakwale, nu eind december, is een 

mooi moment voor mij om een punt te zetten achter 

mijn activiteiten voor Malawi. 

Het is in 2010 allemaal begonnen met deelname aan 

een World Servants project in Kakwale, namelijk de 

bouw van twee klaslokalen. Het fantastisch mooie, 

maar ook ontzettend arme land en de intensieve, 

warme contacten met de mensen maakten heel veel 

indruk op mij. Ik besloot toen om deze mensen - na 

de bouw van de klaslokalen - verder te helpen met 

de verbetering van hun levenssituatie. 

Ik realiseer mij goed dat je slechts bezig bent met 

‘een druppel op een gloeiende plaat’, want Afrika is 

zo groot en er zijn zoveel mensen die het slecht 

hebben. Maar ik weet zeker dat de bewoners daar 

het werk van onze stichting heel erg waarderen. Zij 

vinden het echt heel bijzonder en ze zijn heel 

dankbaar dat er mensen, die duizenden kilometers 

verderop wonen, aan hun denken en ze helpen. Die 

wetenschap heeft mij telkens geïnspireerd om – 

vaak ook tegen de stroom in van negatieve reacties 

op ontwikkelingswerk – door te gaan. De mensen in 

Malawi en vooral in Kakwale zullen altijd een 

aparte plaats blijven innemen in mijn hart. 

In de afgelopen jaren is de situatie op het gebied 

van de voedselproductie en nu dus ook de medische 

situatie, dankzij de nieuwe prachtige kliniek, 

aanzienlijk verbeterd. Wat wij de afgelopen jaren 

hebben kunnen realiseren stemt mij tot dankbaar-

heid en tevredenheid. 

Een heel goed gevoel heb ik ook over de samen-

werking binnen het bestuur. Jarenlang heb ik binnen 

ons (toen nog) twee-mans-bestuur samengewerkt 

met Jan Meijering. En dat was buitengewoon 

plezierig. Ik denk wel te mogen zeggen dat wij 

dankzij onze praktische pragmatische, efficiënte en 

no-nonsense werkwijze heel veel bereikt hebben. 

Wij vulden elkaar altijd uitstekend aan en hebben 

nooit noemenswaardige meningsverschillen gehad. 

Ik ben blij met de uitbreiding van het bestuur met 

Gert, Ries en nu dus ook Marleen. Eén voor één 

bijzonder plezierige en deskundige bestuursleden 

die – samen met Jan - het succes van onze stichting 

ongetwijfeld zullen voortzetten. 

 

 

 

 

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, Gert Gerbrands, 

Ries Schouten en Marleen Luiten.  

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

