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STICHTING KONDANANI NEDERLAND 
 
De Stichting werd op 11 juli 2003 opgericht, om het leed van de weeskinderen die in 
het kinderdorp Kondanani (Malawi) verblijven enigszins te verzachten. De 
initiatiefnemers zijn 2 familieleden van de oprichtster van het Kinderdorp, Annie 
Chikhwaza-Terpstra, namelijk Jacqueline Voerman-Terpstra en Geert Terpstra. 
Beiden hebben aanvankelijk in het bestuur gezeten, maar hebben zich inmiddels 
teruggetrokken.  
 
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel Rijnland ingeschreven onder 
nummer 28098271. 
 
Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door:  

• Martine Berger, voorzitter 
• Georgette Buitenhuis 
• Carl Israel, penningmeester 
• Ruurt van den Berg, secretaris/webmaster 

 
 
ONZE MISSIE: 
Elke dag raken in Malawi honderden kinderen verweesd.  HIV en aids hebben de 
omvang van een epidemie aangenomen. Veel zwangere vrouwen die hiv - besmet 
zijn geraakt, komen tijdens de bevalling te overlijden. En als ze tijdens de bevalling 
niet sterven, dan verlaten ze het kind, in de hoop dat iemand het zal vinden en ervoor 
zal kunnen zorgen. De zogenaamde 'uitgebreide familie', eens zo bepalend voor de 
Afrikaanse cultuur, is door de armoede, hiv en aids afgebrokkeld. Dit legt een enorme 
last op de schouders van de achterblijvers, die zelf vaak ook te lijden hebben. 
Om het leed van deze weeskinderen enigszins te verzachten werd in november 1998 
Kondanani (Malawi), een particuliere christelijke organisatie, opgericht. Het initiatief 
hiertoe werd genomen door een Nederlandse vrouw: Annie Chikhwaza. 
Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. 

 
ONZE VISIE: 
Je welkom voelen, liefde, warmte en veiligheid zien wij als essentiële  basis voor 
ieder kind. Respect voor elkaar, verantwoording nemen, persoonlijke ontwikkeling en 
goed onderwijs vinden wij  belangrijk. Wij onderscheiden ons van andere 
kindertehuizen door ieder kind de mogelijkheid te geven om uit te groeien tot een 
zelfbewuste persoonlijkheid met een gepaste opleiding die zijn toekomst in eigen 
hand neemt.  

 
ONZE DOELSTELLING: 
Stichting Kondanani Nederland heeft als doel , zoals vastgelegd in de Statuten; 
het geven van actieve (financiële) ondersteuning, op welke wijze dan ook, aan de 
Stichting Kondanani Malawi en al hetgeen dat met het voorafgaande verband houdt. 

http://www.kvk.nl/
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=28098271


Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van gerichte publicatie acties over 
de Kondanani projecten en door het werven van fondsen via fondsenwervingsacties 
ten einde de Kondanani projecten te kunnen financieren 
De Stichting beoogt niet het maken van winst 

 
ONS BELEID 
Ieder jaar zet de Stichting Kondanani Nederland zich in om een aantal projecten van 
Kondanani Malawi te financieren. In 2014 zullen wij ons, net als in de afgelopen jaren 
concentreren op de volgende thema’s; 

1. De polikliniek van Kondanani voor gehandicapte kinderen 
2. Onderwijs 
3. De bouw van nieuwe familie huizen voor de kinderen van Kondanani  

Dit doen wij o.a. door  

• Het organiseren van en/of deelname aan evenementen.  
Zo heeft de Stichting in 2011 en 2012 met een groot aantal renners 
deelgenomen aan de Heldenrace in het Amsterdamse Bos. De opbrengst is 
ten goede gekomen aan de polikliniek voor gehandicapte kinderen van 
Kondanani die wij in juni 2012 hebben kunnen openen.  
 

• Het uitnodigen van mensen, organisaties en bedrijven om aan SKN te 
doneren zodat wij de activiteiten van Kondanani in Malawi kunnen blijven 
ondersteunen. Dit kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer 
IBAN NL33ABNA0623246597 
 

• Het ondersteunen van acties door mensen die Kondanani een warm hart 
toedragen.  
Ieder jaar weer worden wij verrast door scholen, kerken, studenten-
verenigingen, serviceclubs en particulieren die zelf een actie op touw zetten. 
Gezamenlijk met onze donateurs zijn zij van essentieel belang voor onze 
Stichting en vormen zij het fundament van ons werk. Samen maken wij 
dromen waar. 

 
• Verzending van goederen, beschikbaar gesteld door sponsoren;  

Met medewerking van de NS en Green Earth Products hebben wij in 2010 de 
basisschool van Kondanani kunnen voorzien van 70 laptops en dankzij lezers 
van onze nieuwsbrief hebben wij in 2011 een professionele keuken naar 
Kondanani kunnen verschepen. 

 
• Het geven van informatie over de activiteiten van Kondanani via de website, 

publicaties, social media en nieuwsbrief. Ook zijn er televisie documentaires 
van Kondanani Malawi en het leven van Annie Chikhwaza. Over het leven en 



werk van Annie is ook een boek verschenen: Mem in Malawi geschreven door 
Al Gibson. 
 

OPENHEID EN TRANSPARANTIE  
Wij vinden transparantie belangrijk en communiceren open met onze achterban 
zodat zij weten waar de donateurs-gelden aan besteed worden. Sinds onze 
oprichting in 2003 publiceren wij op onze website (www.kondanani.nl) een 
jaarverslag met een financiële verantwoording. De Belastingdienst heeft ons sinds 
2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
 

http://www.kondanani.nl/

