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Waarom een nieuwsbrief 

Veel mensen hebben de afgelopen tijd belangstelling 

getoond voor het werk van onze stichting en veel 

mensen hebben een financiële bijdrage verleend. 

Informatie over ons project is te zien op onze website 

en op Facebook, maar niet iedereen heeft de 

beschikking over internet en lang niet iedereen heeft 

toegang of wil toegang hebben tot Facebook. Om te 

voorzien in de vraag naar actuele informatie brengen 

wij daarom deze nieuwsbrief uit, zowel schriftelijk 

als digitaal. We sturen deze eerste editie van de 

nieuwsbrief naar iedereen die in de afgelopen tijd een 

financiële bijdrage heeft verleend of op andere wijze 

belangstelling heeft getoond voor ons project. 

Deze nieuwsbrief zal in de toekomst vaker 

verschijnen op momenten dat er nieuws te melden is. 

Wij realiseren ons dat niet iedereen prijs zal stellen 

op automatische toezending van deze nieuwsbrief. 

Daarom ontvangt u volgende edities alleen als u 
zich hiervoor aanmeldt!! Dat kan op vele 

verschillende manieren. 

- Een mail sturen naar info@hulpaanmalawi met 

vermelding in het onderwerp 'Nieuwsbrief'. 

- Een SMS sturen met de tekst 'Nieuwsbrief' naar 

06-33709369. 

- Een telefoontje naar 0318-622217 

- Een briefje naar Nico van Basten, Jan Steenlaan 

95, 6717 TB  Ede. 

Wie al eerder uitdrukkelijk heeft aangegeven de 

nieuwsbrief te willen ontvangen hoeft natuurlijk niet 

meer te reageren. 

 

Nieuwe website 
Sinds 14 november hebben we een nieuwe website. 

Deze is bereikbaar via www.hulpaanmalawi.nl. 

De nieuwe website is gratis voor ons ontwikkeld door 

Webmark Europe. Wij zijn veel dank aan dit bedrijf 

verschuldigd, vooral aan Krisztian Ohr. 

 

 

Eerste oogst 

Het is alweer zes maanden geleden dat wij (Jan en 

Nico) in Malawi zijn geweest voor het opstarten van 

het project Hulp aan Malawi. Er zijn toen drie 

irrigatieproefvelden met een gezamenlijke 

oppervlakte van 1,2 hectare in gebruik genomen. 

De afgelopen maanden is het team van Marcel 

Westdijk met zijn lokale experts op het gebied van 

landbouw en irrigatie zes keer in Kakwale geweest 

om het project te begeleiden en om trainingen te 

geven. In Malawi is op het ogenblik de droge periode 

die totaal zo'n acht à negen maanden duurt. In de 

dorpen zelf kunnen in die periode nauwelijks 

gewassen worden verbouwd. Maar dankzij de 

trappompen die wij beschikbaar hebben gesteld 

kunnen in de irrigatieproefvelden, aan de rand van 

het dorp, langs de rivier, nu wel gewassen worden 

verbouwd. De proefvelden worden intensief bewerkt 

door de bewoners. De trappompen zijn in bedrijf en 

de gewassen beginnen prima te groeien. Er zijn zelfs 

al een paar producten geoogst en verkocht. 

 

 
Kijk voor meer foto's op  

http://www.hulpaanmalawi.nl/nl/fotos/begeleiding 

 

 

Voortzetting begeleiding door Marcel Westdijk 

Toen wij in mei 2012 in Kakwale waren hebben wij 

aan Marcel Westdijk gevraagd of hij het project 

wilde begeleiden. We 

hebben toen afgesproken 

dat hij dit voorlopig zes 

maanden zou doen en dat 

wij daarna verder zouden 

kijken. De begeleiding kost 

maandelijks wel geld, 

namelijk voor reiskosten, 

kleine vergoeding voor 

Marcel en voor de Pusepa 

experts en voor de plaatselijke agricultural advisor en 

voor training. In oktober hebben wij besloten om 

zeker nog zes maanden op deze wijze door te gaan. 

Daarna zien we weer verder. 



Toekomstplannen 

Het is prachtig om te zien dat er op de 

irrigatieproefvelden al zoveel gewassen groeien en 

dat er zelfs al geoogst wordt. Het is nog te vroeg om 

te spreken van een groot succes, want er moeten nog 

allerlei afspraken worden gemaakt wat we precies 

met de opbrengst gaan doen en wie daarvan kunnen 

profiteren. 

Pas als we echt kunnen spreken van een succes en als 

we voldoende financiële middelen beschikbaar 

kunnen krijgen, dan gaan we de hulpverlening verder 

uitbreiden. Dat betekent meer irrigatievelden starten 

en misschien andere vormen van hulpverlening, zoals 

oliepersen, milieuvriendelijkere wijzen van koken, 

elektriciteit met behulp van zonne-energie. 

 

 
 ● Olie persen uit zaden en noten 

 

Ook kunnen we dan gaan denken aan uitbreiding van 

de hulp in andere communities in het district 

Kasungu. 

 

Financiële positie 

De strategie van onze hulpverlening is, dat wij zo 

min mogelijk geld of hulpmiddelen gratis weggeven 

aan de plaatselijke bevolking. Wij vinden het wel 

belangrijk dat dit project vanuit Malawi goed wordt 

begeleid. Die begeleiding vindt plaats door Marcel 

Westdijk en zijn Pusepa experts. 

 

 
● Pusepa's, experts op het gebied van landbouw en 

irrigatie, spreken de plaatselijke taal van de mensen 

in Kakwale 

De kosten voor deze begeleiding komen voor 

rekening van de stichting. Daarnaast zijn we van plan 

om enige subsidie te geven voor de aanschaf van 

nieuwe hulpmiddelen zodat deze middelen 

makkelijker betaalbaar worden voor de plaatselijke 

bevolking. Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling 

dat de begeleiding niet meer nodig is en de 

plaatselijke bevolking zich zelf kan redden. 

De afgelopen tijd hebben wij behoorlijk wat donaties 

ontvangen, maar zekerheid dat wij dit project nog 

geruime tijd kunnen laten doorgaan hebben we nog 

niet. 

Donaties zijn hartelijk welkom op onze bankrekening 

nr 317231405. U kunt ook gaan naar onze website 

www.hulpaanmalawi.nl en online doneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel van de Stichting Hulp aan Malawi is het 

verbeteren van de leefomstandigheden in Malawi, in 

eerste instantie in de community Kakwale in het 

district Kasungu, door het verhogen van de 

voedselproductie. 

 

 

 
 

 

 

   


