
 

STICHTING HULP AAN MALAWI 
Nieuwsbrief van Jan Meijering en Nico van Basten 

Editie september 2013 

www.hulpaanmalawi.nl 

www.facebook.com/hulpaanmalawi 

info@hulpaanmalawi.nl 

NL20RABO0317231405 

KvK 54890942 

 
Weer naar Malawi in oktober 2013 

In de periode van 14 t/m 26 oktober 

2013 gaan wij, na bijna anderhalf 

jaar, weer terug naar Malawi. 

In april/mei vorig jaar hebben wij 

het irrigatieproject in de community 

Kakwale gestart. Vanwege de 

maandelijkse  bezoeken en trai-

ningssessies van Marcel Westdijk 

en de Pusepa’s zijn wij goed op de 

hoogte gehouden van de situatie 

daar, maar nu gaan we weer met 

eigen ogen bekijken hoe de stand 

van zaken is. 

 

Voedselproject in Kakwale  
In vorige nieuwsbrieven (van november 2012, april 

2013 en juni 2013) en op onze website heeft u kun-

nen lezen hoe het voedselproject zich na onze pro-

jectreis in april/mei 2012 heeft ontwikkeld. 

Er wordt nu in 

Kakwale meer 

voedsel gepro-

duceerd dan 

vroeger, omdat – 

dankzij de be-

schikbaar gestel-

de trappompen 

en dankzij de 

maandelijkse 

trainingen – ook in de droge periode van maart tot 

november gewassen kunnen worden verbouwd. Het 

extra voedsel is voor eigen consumptie, maar een 

gedeelte wordt ook verkocht. Op zich dus een ver-

heugende ontwikkeling. Op de vele foto’s die we 

ontvangen zien we prachtige groene velden met 

meerdere soorten groenten. Er is nu dus  meer en 

gevarieerder voedsel beschikbaar voor de inwoners 

van Kakwale. 

Wel blijkt uit 

de verslagen 

die wij iedere 

maand ont-

vangen, dat er 

- vooral orga-

nisatorisch- 

nog het nodige 

te verbeteren 

valt. Het aantal mensen dat participeert in het project 

is het laatste halfjaar verminderd. Dit komt  omdat de 

verwachtingen van de mensen aldaar niet altijd stro-

ken met onze doelstellingen (men verwacht meer ‘te 

krijgen’). Maar het  ontbreekt ook  aan leiderschap. 

In oktober is er voor ons dus voldoende te doen om 

misverstanden op te lossen en om de motivatie  en de 

participatie een boost te geven. In de trainingen zal, 

zo lijkt het, nog meer aandacht moeten worden gege-

ven aan het uitgangspunt van zelfredzaamheid. 

Bevorderen van een goede voortgang van het huidige 

project is dus de belangrijkste missie van onze reis in 

oktober. Maar we gaan ook kijken of men al toe is 

aan de start van kleinschalige olieproductie uit noten 

en zonne-

bloempitten, 

en het ver-

minderen van 

de houtkap 

door vrouwen 

door het ge-

bruik van 

kleine stookovens. 

Al met al een druk programma! 

 

Marcel Westdijk met verlof in Nederland 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is Marcel 

Westdijk, die het project in Malawi voor ons bege-

leid, op het ogenblik samen met zijn vrouw Mariska 

voor verlof in Neder-

land. Inmiddels is Ma-

riska in augustus beval-

len van een prachtige 

dochter, Abigail, zusje 

van het eerder geadop-

teerde dochtertje Naomi. 

Tijdens het verblijf van Marcel in Nederland neemt 

Siyani Kondowe  de begeleiding van het project in 

Kakwale over en stuurt hij de gepensioneerde des-

kundigen op het gebied van 

landbouw en irrigatie (Puse-

pa’s)  aan. Vanaf juli krijgen 

wij dus van Siyani rapporta-

ges over de bezoeken. 

Tijdens ons verblijf in 

Kakwale in oktober zullen 

wij Siyani ontmoeten en 

zullen we ook aanwezig zijn 

bij de maandelijkse monito-

ring- en trainingssessie van 

hem en de Pusepa’s. 

 

Nieuw voedselproductieproject voor weeshuis in 

Mtunthama 
We gaan  een nieuw project starten! Het gaat om een 

voedselproductieproject van het weeshuis All Saints 

Mtunthama Orphanage (AMAO) in Mtunthama, 

vlakbij Kasungu. 

Dankzij een grote gift van de Stichting SR te B, die 

ook het project in Kakwale gedeeltelijk ondersteunt, 

is uitvoering van het voedselproductieprogramma 

mogelijk geworden. De bedoeling van het voedsel-

programma is, dat er voldoende voedsel wordt ge-

produceerd voor directe consumptie door de kinderen 
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in het weeshuis en voor verkoop. Met de opbrengst 

door verkoop van producten kan de leiding van het 

weeshuis het project in volgende jaren voortzetten en 

kunnen ze ook andere programma’s van het weeshuis 

financieren, waardoor zij zoveel mogelijk onafhanke-

lijk worden van externe financiering. 

 Een ander doel van dit project is, dat de weeskin-

deren boven 15 jaar betrokken worden bij de wijze 

van voedselproductie zoals dat wordt gedaan door de 

meeste Malawiaanse families.  

Tijdens ons verblijf in Malawi in oktober zullen wij 

dan ook een periode verblijven in het weeshuis in 

Mtunthama en het project (organisatorisch) helpen 

opstarten. Het voedselproductieproject staat in de 

steigers maar is nog niet daadwerkelijk opgestart. We 

willen spreken over de 

voorgestelde opzet, de 

praktische toepassing en 

de rapportage en ver-

antwoording . Een nieu-

we spannende uitda-

ging!!

Toezending van deze nieuwsbrief 

Wij sturen deze nieuwsbrief naar alle mensen die ons 

project financieel steunen, maar ook naar alle mensen 

die in het verleden op andere wijze belangstelling 

hebben getoond voor ons project. In een vorige 

nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om u aan te mel-

den als u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Dit 

heeft een nogal lage response opgeleverd. Maar later 

hebben diverse mensen ons gevraagd waar de 

nieuwsbrief blijft. Conclusie is, dat de meeste be-

langstellenden gewoon vergeten zijn om zich aan te 

melden.  

Daarom nu de vraag om - als u deze nieuwsbrief 

voortaan niet meer wilt ontvangen - een email te 

sturen naar info@hulpaanmalawi.nl met de tekst 

‘Geen nieuwsbrief meer’. 

 

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 voedsel-

productie. 

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 over-

headkosten, inclusief onze eigen  reis- en verblijfkosten 

naar en in Malawi betalen wij zelf. 

 

 

 

 


