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Irrigatieproject goed op gang 

De in maart gezaaide gewassen op de drie irrigatie-

velden zijn in de afgelopen tijd goed ontkiemd. De 

Pusepa’s (de gepensioneerde Malawiaanse experts op 

het gebied van landbouw, irrigatie en kennisover-

dracht) die maandelijks vanuit Salima op bezoek 

komen in Kakwale zijn dik tevreden. De ontkiemde 

plantjes worden nu zo langzamerhand allemaal over-

geplant naar de irrigatiebedden, waar ze de komende 

tijd verder kunnen uitgroeien. 

De Pusepa’s geven zowel theoretisch (in een leslo-

kaal) als praktisch (op het land) instructie aan de 

mensen van Kakwale. Geleerd wordt hoe de verbou-

wing van verschillende gewassen van het begin tot 

 

het einde moet verlopen om een zo optimaal mogelijk 

resultaat te krijgen. 

Dat betekent o.a. theoretische en praktische lessen in 

het bewerken van het land, wieden en beluchten van 

grond, verpoten van plantjes, maken en toepassen van 

compost, constructie van irrigatiebedden, constructie 

van irrigatiekanalen, bepalen van de hoeveelheid en 

frequentie van bewatering, voorkomen van gewas-

ziektes, wijze van oogsten, wijze van op de markt 

brengen van de gewassen en wijze van opslaan van 

geoogste producten. 

Op onderstaande foto’s is goed te zien hoe het er op 

de irrigatievelden aan toe gaat. 

 

  



Marcel en Mariska Westdijk voor verlof naar 

Nederland 

Op 3 juni komt Marcel 

Westdijk, die ons project in 

Kakwale begeleidt, samen 

met zijn vrouw Mariska en 

hun geadopteerde dochtertje 

Naomi voor enige maanden 

naar Nederland. Mariska 

verwacht in augustus een baby en zal dus in Neder-

land bevallen. 

Marcel blijft vanuit Nederland het project in Kakwale 

begeleiden. De Pusepa’s zullen gewoon hun geplande 

bezoeken aan Kakwale blijven uitvoeren. Zij worden 

begeleid door de vervanger van Marcel in Malawi, 

Siyani Kondowe, met wie Marcel vanuit Nederland 

contact zal blijven onderhouden. 

 

Ondersteuning weeshuis 

Op de verjaardag van Jan Meijering is € 1.100,- inge-

zameld voor de Stichting Hulp aan Malawi. 

Wij hebben besloten om dit gehele bedrag te beste-

den aan hulpverlening aan het Weeshuis All Saints 

Mtunthama Orphanage in de districtshoofdstad 

Kasungu waar 75 kinderen verblijven. 

 

 

Het gaat om een voedselproductieproject van dit 

weeshuis waarvoor de leiding van het weeshuis een 

zeer gedegen projectplan heeft opgesteld.  

Met een startkapitaal van € 4200,- kunnen ze het 

project beginnen. Op dezelfde manier als in Kakwale 

zouden met behulp van trappompen in de droge peri-

ode gewassen kunnen worden verbouwd. Voldoende 

voor voeding van de kinderen in het weeshuis en 

voor verkoop. Met de opbrengst door verkoop van 

producten kunnen ze het project in volgende jaren 

voortzetten en worden zij onafhankelijk van externe 

financiering. Een ander doel van dit project is dat de 

weeskinderen boven 15 jaar betrokken worden bij de 

wijze van voedselproductie zoals dat wordt gedaan 

door de meeste Malawiaanse families.  

Er wordt hard aan gewerkt om het startkapitaal ook 

via andere kanalen bij elkaar te krijgen. Als dat lukt, 

dan kan waarschijnlijk in augustus met het project 

begonnen worden. 

Marcel Westdijk die contacten onderhoudt met de 

leiding van het weeshuis is zeer enthousiast over de 

mensen van het weeshuis die dit project hebben 

voorbereid. Ze hebben kennis van zaken, zijn enorm 

betrokken en pakken het grondig aan. 

Doneren? 

Spreekt het werk van de Stichting Hulp aan Malawi 

u aan? 

Steun ons dan door een bijdrage over te maken 

naar bankrekeningnummer 317231405 ten name 

van Stichting Hulp aan Malawi te Ede. 

U kunt ook gaan naar onze website 

www.hulpaanmalawi.nl  en daar eenvoudig online 

doneren. 

 
 

Doel van de Stichting Hulp aan Malawi is het verbeteren van de 

leefomstandigheden in Malawi, in eerste instantie in de communi-

ty Kakwale in het district Kasungu, door het verhogen van de 

voedselproductie. 

Het project in Kakwale wordt begeleid door Marcel Westdijk. Hij 

woont met zijn vrouw Mariska al bijna vijf jaar in Malawi en heeft 

veel ervaring met agrarische projecten in ontwikkelingslanden. 

Hij stuurt een team aan van plaatselijke experts op het gebied van 

landbouw, irrigatie en kennisoverdracht (Pusepa). Dit team komt 

regelmatig in Kakwale om het project te begeleiden en te sturen. 

 

In maart 2012 hebben Jan Meijering en Nico van Basten de Stich-

ting Hulp aan Malawi opgericht. De belastingdienst heeft de 

stichting  gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Ons uit-

gangspunt is, dat 100% van de donaties rechtstreeks ten goede 

komt aan het project en dus aan de inwoners van Kakwale. Alle 

overheadkosten, inclusief onze eigen  reis- en verblijfkosten naar 

en in Malawi betalen wij zelf. 

 

 


