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1. Inleiding 
 

Op 13 maart 2012 is de Stichting Hulp aan Malawi opgericht. Het doel van deze stichting is 

om de levensomstandigheden van de inwoners van Malawi te verbeteren. Voor een 

uitgebreide beschrijving van de doelstellingen: zie hoofdstuk 2 van dit beleidsplan. 

De stichting is opgericht naar aanleiding van de in eerste instantie door Nico van Basten in 

2010/2011 ontwikkelde plannen voor verbetering van de voedselsituatie in Kakwale in het 

district Kasungu.  Vanaf december 2011 is Jan Meijering ook betrokken bij de plannen. 

Jan en Nico maken deel uit van het bestuur van de Stichting Hulp aan Malawi. 

 

2. Doelstellingen (zoals vermeld in de statuten van de stichting d.d. 15 maart 2012)) 

 

De stichting heeft ten doel: 

a. Het bestrijden van de armoede in Malawi, het geven van kansen door het verbeteren van de 

leefomstandigheden van de inwoners van Malawi; 

b. Het geven van humanitaire hulp en bijdragen, zowel financieel als materieel, ter 

verbetering van geestelijk, maatschappelijk en economisch welzijn van de inwoners van 

Malawi; 

c. Het opstarten, ondersteunen, stimuleren en opbouwen van duurzame agrarische projecten; 

d. Het stimuleren, aanmoedigen en realiseren van projecten die een positief natuur- en 

milieuresultaat bewerkstelligen;  

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

- het bevorderen van het gebruik van irrigatiesystemen, waardoor de voedselproductie kan 

worden verhoogd; 

- het bevorderen van een goede voorlichting over kleinschalige landbouwproductie; 

- het aanwenden van zonne-energie voor het genereren van elektriciteit, zodat de inwoners 

de beschikking krijgen over onder meer schone lichtbronnen waardoor ze meer 

gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen; 

- het verminderen van het gebruik van hout en andere brandstoffen waardoor minder 

schadelijke rookvorming en giftige dampen ontstaan; 

- het bevorderen van het koken met behulp van zonne-energie; 
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- het bevorderen van ondernemersschap en zelfredzaamheid bij de plaatselijke bevolking; 

- het verstrekken van andere hulp ter verbetering van de leefomstandigheden van de 

inwoners. 

 

 

 

3. Beleidsvoornemens 
  

- Landbouwproductie 

Vanaf 2012 zijn in Kakwale irrigatie- en voedselproductieprojecten uitgevoerd. Deze 

projecten hebben hun doel grotendeels bereikt. De bewoners zijn na 4 jaar training op een 

voldoende niveau van zelfredzaamheid gekomen. De bakens  voor wat betreft de 

landbouwondersteuning zijn in 2016 verzet naar andere gebieden.  

In 2016 zijn twee projecten gestart in Senga Bay, waar landbouwproduktie wordt gekoppeld 

aan de financiering van een weeshuis en aan een vrouwenondersteuningsproject. Het 

voornemen is om deze projecten verder uit te bouwen en om nieuwe landbouwprojecten in 

andere gebieden in Malawi op te starten, waarbij de opbrengsten worden gebruikt voor de 

financiering van kleinschalige lokale projecten.  

Ook onderzoeken we de steun aan een methode van maïsproduktie, waarbij veel meer 

maïskorrels in een kolf worden gerealiseerd. 

 

- Gezondheid 

De stichting heeft zich in 2016 ervoor ingezet om in Kakwale een gezondheidskliniek te 

realiseren voor de regio zodat 22000 inwoners de beschikking krijgen over eerste lijns zorg. 

De kliniek zal hoofdzakelijk voorzieningen leveren op het gebied van de begeleiding van 

zwangere vrouwen, zorg voor pasgeborenen en voor kinderen tot 5 jaar. De kliniek zal in 

2017 verder worden afgebouwd, waarna de inrichting moet worden gerealiseerd. Het zorgen 

voor medisch personeel en voor medicijnen is een taak van de overheid. De stichting ziet het 

als haar taak om er op toe te zien en te bevorderen dat de overheid haar verplichtingen nakomt 

zodat de kliniek uiterlijk 2018 in bedrijf kan worden genomen.  

 

- Steun aan weeshuizen en gezondheidsklinieken 

De stichting stelt zich tot doel om kleinschalige ondersteuning te verlenen aan weeshuizen, 

waaronder een weeshuis in Mtunthama, en aan klinieken in de regio’s waar we werkzaam 

zijn.  

 

- Microkredieten 

Ook onderzoeken we mogelijkheden om met microkredieten het ondernemerschap van 

groepen Malawianen te bevorderen. 

 

- Groepsreizen 

Een doel van de stichting is ook, om – onder de vlag van onze stichting - groepsreizen naar 

Malawi, te organiseren, om de deelnemers bewust te maken van het leven in een 

ontwikkelingsland, terwijl er tegelijkertijd uitvoering wordt gegeven aan projecten van de 

stichting.  

 

- Samenwerking 

De stichting stelt zich voor de komende jaren tot doel om samenwerking met gelijkgezinde 

stichtingen die Malawi als doelgebied hebben, te intensiveren.  


