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Bezoek aan Kakwale uitgesteld 

In onze vorige nieuws-

brief hebben wij al ge-

meld dat wij wegens om-

standigheden hebben 

moeten besluiten om ons 

bezoek aan Kakwale, dat gepland was in oktober 

2013, uit te stellen tot maart of april volgend 

jaar. Ons bezoek aan Kakwale was onder meer 

bedoeld om het project organisatorisch beter in 

te bedden waardoor duidelijker wordt wie kan 

profiteren van de opbrengst van de geoogste ge-

wassen. 
 

 

Brief aan inwoners van Kakwale  

De afgelopen maand hebben we een brief  toege-

zonden, bestemd voor de inwoners van Kakwale 

waarin we laten weten dat we in plaats van okto-

ber van dit jaar, in het voorjaar van 2014 zullen 

komen. We hebben in de brief ook aangegeven 

dat het project naar onze mening sneller moet 

worden opgeschaald. Dat betekent dat meer 

mensen aan het project mee moeten gaan doen, 

er langer op de velden gewerkt moet worden en 

de irrigatievelden en de trappompen optimaal 

benut moeten worden. Hiermee kan dan geld 

gegenereerd worden voor uitbreiding van het 

project en om investeringen te doen voor andere 

middelen die de levensstandaard kunnen verho-

gen. De inhoud van 

deze brief heeft Siya-

ni ter kennis gebracht 

aan de inwoners tij-

dens het bezoek van 

hem en de Pusepa’s 

aan Kakwale op 21 

en 22 oktober. 
 

 

Inspectie en verdere verbeteringen 

Tijdens het oktoberbezoek  hebben de Pusepa’s 

weer uitgebreid de irrigatievelden geïnspecteerd 

en aanwijzingen 

gegeven voor 

verdere verbete-

ringen. Zo heb-

ben zij instruc-

ties gegeven hoe 

de mensen zich 

kunnen voorbe-

reiden voor het 

volgende sei-

zoen, waarbij 

tijdens de 

droge periode 

weer gebruik 

kan worden 

gemaakt van 

de irrigatie-

mogelijkhe-

den. Ze zijn aangemoedigd om een plan te ma-

ken voor welke gewassen verbouwd zullen wor-

den, hoeveel zaad, kunstmest en bestrijdings-

middel nodig is en hoe die verkregen kunnen 

worden. Voordat het regenseizoen begint moeten 

de mensen hun land 

voorbereid hebben. 

Verder werd aanbevo-

len om de bronnen 

waaruit het water voor 

de irrigatie opgepompt 

wordt wat te verdiepen.  

 

 

Verbouwen van aardnoten 

Op verzoek van de inwoners van Kakwale gaan 

we het financieel mogelijk maken om te begin-

nen met het verbouwen van zogenaamde CG7 

groundnuts (aardnoten). CG7 is een gewas dat 

een bepaalde vari-

eteit noten voort-

brengt. Deze noten 

zijn geschikt om 

direct te consume-

ren, maar er kan 

ook olie uit geperst 

worden. In Malawi 

worden diverse 

variëteiten noten 

verbouwd, maar CG7 is in opkomst, vooral van-

wege de hoge opbrengst van plantaardige olie. 

Voor veel Malawiaanse boeren is het een belang-

rijke inkomstenbron. Aardnoten zijn belangrijk 

voor de voeding omdat het waardevolle plant-

aardige proteïnen bevat. Een voordeel van dit 

product is ook dat door de afwisseling van het 

verbouwen van de traditionele gewassen met het 

verbouwen van CG7 de grond aanzienlijk 

vruchtbaarder wordt.  

Om zaden te kunnen kopen voor dit product 

hebben wij een startbedrag ter beschikking ge-

steld. Als er voldoende opbrengst is moet de 

helft van het startbedrag worden terug betaald.  



Weeshuis All Saints in Mtunthama                                                                 

Het voedselproductieproject van het weeshuis 

All Saints Mtunthama Orphanage (AMAO) in 

Mtunthama wordt in de steigers gezet. De bedoe-

ling van dit programma is dat er voldoende 

voedsel wordt geproduceerd voor directe con-

sumptie door de kinderen in het weeshuis en 

voor de verkoop. Omdat we afgelopen maand 

niet ter plekke konden zijn, vindt er nu overleg 

plaats over de organisatorische opzet via de mail.  

Als we in het voorjaar afreizen zullen we de ver-

dere organisatie en begeleiding inrichten. 

 

Stichting Hulp aan Malawi 

100% transparant 

Veel mensen zijn teleurgesteld in goede-doelen-

organisaties, omdat er ‘veel geld aan de strijk-

stok blijft hangen’ en omdat niet duidelijk is 

waar het gedoneerde geld precies heen gaat. 

Om te bevorderen dat goede-doelen-organisaties 

transparanter worden gelden er vanaf 1 januari 

2014  nieuwe regels voor ANBI-Instellingen. Zij 

moeten vanaf die datum een aantal gegevens op 

hun website publiceren, waardoor aan de mini-

male eisen van transparantie wordt voldaan.

Veel van de gevraagde gegevens waren al te vin-

den op verschillende plaatsen op de website van 

onze Stichting Hulp aan Malawi. Om onze trans-

parantie nog verder te vergroten hebben we alle 

noodzakelijk gegevens bij elkaar geplaatst op de 

pagina www.hulpaanmalawi.nl/nl/anbi-

publicatieplicht. Daarnaast hebben we ook onze 

gegevens gepubliceerd op een speciaal daarvoor 

opgericht gedeelte van de website www.geef.nl. 

Die gegevens zijn te vinden op 

http://www.geef.nl/doel/5343/transparantie. 

Hiermee voldoen wij aan alle eisen die de belas-

tingdienst stelt voor wat betreft transparantie en 

daarom prijkt al een tijdje op onze homepage het 

onderstaande logo. 

 

 

 

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 hebben Jan Meijering en Nico van Basten de Stichting Hulp aan Malawi opgericht. Doel van de stichting 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. De belastingdienst heeft de stichting  gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Ons uitgangspunt 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 ver-

blijfkosten naar en in Malawi betalen wij zelf. 
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