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1. Inleiding  
 
Sinds 2012 werkt de stichting Quality Centre aan het ondersteunen van projecten in 
Mangochi, Malawi. Na het realiseren van het Handboek Community Empowerment in a 
developing country door Mary Sibande en Leida Schuringa werden verschillende andere 
projecten gestart en uitgevoerd in samenwerking met de Window of Hope Foundation 
(WoHF), waarvan Mary directeur is. De samenwerking verloopt naar alle tevredenheid! 
 
Door omstandigheden is er geen apart jaarverslag van 2018 uitgekomen. In dit verslag vindt 
u de activiteiten uit dat jaar vermeld bij de betreffende projecten. Lopende projecten werden 
in deze twee jaar deels afgerond en hieruit ontstonden nieuwe doelen. Het Early Childhood 
Development Centre (ECD) in Chitowa is voltooid en de alfabetiseringscursussen lopen met 
intervallen (regentijd, oogsten) door. Het landbouwproject kampte met veel tegenslagen. 
2019 stond vooral in het teken van fondsenwerving voor het nieuwe ECD in Ngalamo en de 
cursus voor kinderleidsters. De gemeente Utrecht heeft ook een bijdrage geleverd aan dit 
project  via een subsidie in het kader van Utrecht4GlobalGoals. 
 
Sinds maart 2018 hebben we een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Henk 
Krijgsheld. U kunt de ontwikkelingen lezen in dit jaarverslag.  
 
Namens de werkgroep Malawi:   Namens het bestuur: 
Pim Brackenhoff     Voorzitter:  Henk Krijgsheld 
Jos van Dijk      Secretaris:  Liesbeth Redeke 
Leida Schuringa     Penningmeester:  Leida Schuringa 
Liesbeth Redeke 
 
 
 

 
Het landbouwproject in Ngalamo in samenwerking met de buren (links Mary Sibande) 
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2. Samenwerking QC Malawi met Window of Hope Foundation 
 
2.1 De mensen 
In Nederland 

De Malawi werkgroep bestaat uit 
vier vrijwilligers: Leida Schuringa, 
Pim Brackenhoff, Jos van Dijk en 
Liesbeth Redeke. De werkgroep 
vergadert jaarlijks ca 20 x, bijna 
steeds voltallig.  
 
Het bestuur komt - soms in 
combinatie met de werkgroep -       
2-3 x per jaar bijeen. 
Zie voor de bestuurssamenstelling 
van de Stichting Quality Centre 
paragraaf 5.  
 

In Malawi 
Het bestuur van de Window of Hope Foundation bestaat uit de volgende personen: 

Sultan Chowe  Traditional Authority Malawian Board Chair 
Winston Majamanda Educationalist Malawian Vice Chair 
Rehema Chuma Accountant Malawian Financial Controller 
Isaach Machinjiri Social Worker Malawian Team Member 
Rev. Sibande Pastor Malawian Team Member 
Rev. Mundisiye Pastor Malawian Team Member 

 
Mary Sibande is de directeur en Elliot Kumwanje, haar echtgenoot, is de operations manager 
van WoHF. Wij hebben het meeste te maken met Mary, maar Elliot doet erg veel in de 
implementatie van de projecten/ 

 
2.2 Communicatie met Mary/WoHF 
Mary hield zich in haar werk als 
verloskundige/verpleegkundige  jaren 
bezig met moeder en kind zorg en werkte 
voor Cordaid aan een project over 
(preventie van) moedersterfte. Ze 
ontwikkelde zich tot deskundige op het 
gebied van preventie en volksgezondheid 
met een passie voor Community 
Empowerment. In 2015 behaalde ze in 
Kenya aan de Great Lakes University of 
Kisumu haar Master in Community 
Health and Development.  
 

De communicatie tussen Nederland en Malawi verliep eerst vooral via email en Skype. Maar 
dat ging vaak moeizaam door regelmatige uitval van elektriciteit en internet in Mangochi. In 
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2016 zijn we een WhatsApp groep gestart en dat werkt echt veel beter, zowel voor foto’s 
over de voortgang als voor korte berichten. Ook kunnen we gemakkelijk bellen. Mary maakt 
regelmatig verslagen van projecten en schrijft projectvoorstellen.  
 
Mary is echt de drijvende, plannen makende en aansturende kracht in de WoHF. Wij hebben 
een aantal keer met haar onze bezorgdheid besproken betreffende problemen in de 
continuïteit van projecten die zouden kunnen ontstaan als zij uit zou vallen of door een 
drukke werkkring minder tijd zou hebben. Ze heeft diverse mensen op het oog, die haar 
kunnen gaan helpen, maar deze zijn nu nog niet beschikbaar of willen alleen hand- en 
spandiensten verrichten onder leiding van Mary of Elliot. In het kader van het Global Goals 
project heeft hun zoon Emmanuel een trekkersrol vervuld in Lilongwe.  
 
Mary heeft in 2019 gezondheidsproblemen gehad en is onlangs geopereerd. Ze heeft 
ondanks beperkte energie de lopende projecten begeleid en verwacht in 2020 de uitvoering 
van het Ngalamo project (bouw ECD  en training leerkrachten) in goede banen te leiden. 
 
2.3 Onze in 2016 geformuleerde missie  
We staan voor het vertrouwen in de kracht, talenten en kwaliteiten van ieder mens. Met 
behulp van de Community Empowerment methode (CE) willen we mensen en 
gemeenschappen ondersteunen die kracht en talenten optimaal te ontwikkelen en te 
gebruiken, door daar te helpen waar men een duwtje in de rug nodig heeft. 
 
Het uiteindelijke doel is ‘veerkracht’ (resilience), zoals mooi uitgedrukt in onderstaand 
spreekwoord: 
 

De activiteiten van de werkgroep 
bestaan voor een groot deel uit het 
zoeken naar fondsen om de 
projecten in het Mangochi district te 
financieren. De projecten worden 
voorgesteld door de Window of Hope 
Foundation. Het is de bedoeling dat 
de projecten uiteindelijk zonder 
externe financiering verder kunnen 
en dat er ter plekke voldoende geld 
wordt verdiend om projecten die 
vallen onder de doelstellingen van de 
WoHF uit te kunnen voeren. De QC-
werkgroep geeft gevraagd en 
ongevraagd advies en draagt soms 

(suggesties voor) oplossingen aan. Zij ondersteunt ook bij het opstellen van project- en 
businessplannen.  
 
Daarnaast streeft de werkgroep ernaar de principes van CE verder te introduceren en uit te 
dragen in Malawi, in samenwerking met Mary Sibande en lokale autoriteiten. 
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3. Lopende projecten 
 
3.1 Early Childhood Development Centres: Chitowa en plannen voor Ngalamo 
 

Chitowa 

De belangrijkste activiteit in 2018 was de bouw van het kindercentrum in Chitowa. Het 

Centrum in Chitowa functioneert als een voorbeeld voor omliggende dorpen. Er maken nu 

per week ca 400 kinderen gebruik van het 

centrum. De leidsters vroegen om 

professionalisering. In 2020 zullen er 

trainingen voor (10) leidsters plaatsvinden, 

ook voor de leidsters in 4 andere ECD’s in 

het district. Deze "bottom-up" initiatieven 

waarbij mensen zelf keuzes en plannen 

maken, hebben een grote kans op 

continuïteit.  De ECD’s zullen een 

verbeterde toegang tot onderwijs op het 

platteland tot gevolg hebben. En hiermee 

uiteindelijk leiden tot minder armoede en 

verbeterde levensomstandigheden.  

In het jaar daarop zijn er maatregelen genomen om de dakconstructie te versterken. Bij de 

cycloon die in begin 2019 door het land raasde, was een deel van het dak beschadigd. 

Dankzij een extra bijdrage van Wilde Ganzen kon de reparatie snel plaatsvinden. Er is een 

verbeterd drainage systeem aangelegd en er zijn (fruit)bomen geplant, die ook als extra 

windbrekers kunnen fungeren..  

 

De actieve groep in Chitowa kreeg 

een nieuwe penningmeester,  Sakuwasa Mmadi, ook 
een van de voortrekkers in het dorp Chitowa. Zij 
opperde dat een watervoorziening (bijvoorbeeld een 
bore hole) in Chitowa zeer gewenst is, zowel voor het 
ECD als voor de hele gemeenschap. 
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Ngalamo 
In het dorp Ngalamo, dichter bij Mangochi, ondersteunen wij een project voor biologische 
landbouw en een alfabetiseringsproject voor vrouwen. Mary betrekt de vrouwen van de 
community intensief bij alle plannen en werkt zo aan empowerment. Deze vrouwen kwamen 
zelf met de vraag of ook daar een educatief kinderdagverblijf gebouwd kon worden. 
Kindercentra in Mangochi zijn vanuit dit dorp (en omliggende dorpjes) slecht te bereiken. 
Ruim 100 kinderen zullen gebruik gaan maken van dit centrum. Ze zullen daardoor beter 

voorbereid naar de lagere school gaan. Mary heeft 
een stuk grond gepacht aangrenzend aan het land 
dat de WoHF al in gebruik heeft. De bewoners 
helpen mee bij de bouw. Op deze plek komt ook 
woongelegenheid voor een bewaker/werker op het 
land. Edwin Megens, architect bij Movares, zal een 
ontwerp voor de bouw  leveren. De uitvoering wordt 
gecoördineerd door  Mary en Elliot. 
      
Mary berichtte ons dat in 2019 een belangrijke 
vrouw in dit dorp is overleden. Enifa Bello, ofwel 

“mama Ngalamo”, de vrouw die de plannen in haar 
dorp ondersteunde en de andere vrouwen motiveerde 
om aan het landbouwproject en de 
alfabetiseringscursus mee te doen. Zij was echt een 
sleutelfiguur. We hopen dat nieuwe vrouwen op zullen 
staan die haar rol kunnen overnemen.  
 
Opleiding van kinderleidsters 
Het project Ngalamo omvat naast de bouw van het 
centrum het organiseren en financieren van de  
eerder genoemde opleiding van 10 kinderleidsters. Een erkende opleiding vanuit het 
Ministerie van Educatie bestaat uit een twee-weekse cursus waarbij de deelnemers intern 
zijn. De Window of Hope Foundation doet de logistieke 
planning en controleert de uitvoering. Follow up en 
aanschaf van spelmaterialen in de vijf betrokken 
kindercentra zijn in de begroting meegenomen. De 
cursus zal waarschijnlijk starten na de zomervakantie 
2020, maar gezien Corona is dat nog erg onzeker.  
 
Financiering Ngalamo project 
In 2018 had Wilde Ganzen dit Ngalamo project  
goedgekeurd en geaccepteerd. Eind 2019 was het 
benodigde bedrag van ruim € 18.000,00 beschikbaar, 
waarvan € 12.000 door QC is ingezameld. De rest is door 
Wilde Ganzen aangevuld. We stonden weer op vele 
markten en bijeenkomsten met spandoeken van Wilde 
Ganzen. O.a. op Koningsdag met een boekenstand  op 
de Vrijmarkt in Utrecht (opbrengst € 740,00). Verder 
verkochten we biologische bloembollen en Malawiaanse 

 
school in Kenya, ontwerp Edwin Megens 
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tassen op kerstmarkten en andere locaties. We ontvingen giften van verschillende 
particuliere fondsen en collecteopbrengsten van o.a. de 
Dominicuskerk in Amsterdam. Bovendien hebben we  
een aantal  trouwe donateurs. 
 
 
 
 
 
 

3.2 Global Goals: de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 
 
Bij de gemeente Utrecht hebben we geld aangevraagd in het kader van het project Hier en 
Daar Utrecht4GlobalGoals. Dat hield in dat wij 2000 euro kregen voor de opleiding van de 
kinderleidsters in Malawi in ruil voor voorlichting geven over de Global Goals in Utrecht. De 

gemeente betaalde een vergoeding voor de kosten 
die wij daarvoor moesten maken. 
Op een aantal Utrechtse scholen ontplooiden we 
activiteiten. Daar legden we aan de hand van onze 
projecten in Malawi de Global Goals uit, met name 
de doelen over armoede, voeding en educatie.  
Met het voorbereiden (in samenwerking met De 
Brede School) en de uitwerking hiervan zijn we de 
tweede helft van 2019 druk geweest. We hebben 
op 9 lagere scholen in Zuilen introductielessen 
gegeven en kinderen laten tekenen en verven en 
muziek laten maken rond de Global Goals.  

Op het Stedelijk Gymnasium is een themaweek 
besteed aan de Global Goals, met name op de 
thema’s onderwijs (preventie van drop-out van met 
name meisjes) en voeding. Jos van Dijk heeft een 
lesprogramma opgezet. Op de laatste dag van deze 
week kwamen leerlingen gesponsord een dag te 

voet naar school. In totaal is €2400 opgehaald. Dit is voor de helft ten goede gekomen aan 
het Ngalamo project en de andere helft gaat naar de Stichting Malawi-Mangochi die 
daarmee vervolgonderwijs voor goede leerlingen financiert.  

Tenslotte is een Engelstalige digitale krant over de Global Goals gemaakt. Deze krant is tot 
stand gekomen als een Samenwerkingsproject tussen: 
- basisschool De Spits groep 8d (een HB-groep) in Utrecht, bestaande uit 20 leerlingen; 

vaste leerkrachten: Rieke Huijgen/Annelies Huysmans en docent Engels: Hanneke 

- een middelbare meisjesschool in Lilongwe, Malawi, vaste leerkracht mrs. Mitumba; 

stafleden van de WoHF: Emmanuel Kumwanje en Rachel Iphani  

- Stichting Quality Centre Malawi (Leida Schuringa, Pim Brakenhoff, Liesbeth Redeke) 

- Wil van de Ven van JeweetwelTV 
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Het doel van het project was: Leerlingen in Nederland en Malawi weten wat Duurzame 
Werelddoelen zijn en wat de verschillen in leefomstandigheden zijn tussen deze twee 
landen. Verbetering van communicatie in het Engels was ook een doel.  
In maart 2020 was de krant klaar met foto’s en artikelen in het Engels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In totaal hebben we met deze activiteiten 575 leerlingen in Utrecht bereikt en 20 leerlingen 
in Lilongwe. 
 
3.3 De landbouw 
De WoHF heeft sinds 2016 contact met Johannes Bos in Zomba die daar een groene 
landbouwmethode heeft ontwikkeld: Foundations for Farming, FfF, ook bekend als Farming 
God’s Way. De stichting van Johannes propageert biologische, duurzame landbouw, o.a. met 
een irrigatiesysteem en gebruik van kippenmest. Johannes heeft een cursus gegeven in 
Ngalamo en wij hebben een pilot gefinancierd, ook voor het aanleggen van een 
irrigatiesysteem. Mary en Elliot hebben hierbij de hele community betrokken: de bewoners 
van aangrenzende percelen profiteren mee van de kennis. 
 
De oogst is in de beginjaren een aantal keer mislukt door diefstal, rijst verorberende hippo’s, 
insectenplagen (vooral mieren) en klimaatinvloeden. Er wordt gezocht naar niet-giftige 
middelen om de mierenplaag te verminderen. Daarnaast zijn problemen geweest met de 
irrigatiepomp en de leidingen. Elliot Kumwanje woonde in 2018 met een collega een 
symposium in Mzuzu bij van SMART: Simple, Market based, Affordable, Repairable 
Technologies over lokaal te maken waterpompen. 
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Er is inmiddels wel een goed hek om het land gebouwd met 
Moringo bomen als “palen”, nadat eerdere palen waren 
gestolen (voor brandhout). Deze boom levert diverse 
eetbare producten1. The Hunger Project initieert projecten 
in Malawi en andere Oost Afrikaanse landen waarbij 
percelen met Moringo bomen worden aangeplant. De 
bladeren worden lokaal verwerkt tot thee, poeder (een 
gezonde toevoeging aan kindervoeding) en groente. Mocht 
landbouw op dit land problematisch blijven, dan zou 
aansluiten bij dit project een mogelijkheid zijn. 
 

3.4          Alfabetiseringscursus, literacy project. 
 
De vrouwen van de Tulongosole groep in Mangochi hebben - in 2017 – nadat ze deel hadden 
genomen aan de cursus Economic Empowerment,  aangegeven dat ze graag verder onderwijs 
willen volgen. Ze wilden beginnen met een cursus ‘lezen en schrijven’ omdat een groot 
aantal vrouwen analfabeet is. Het bleek dat er meer vrouwengroepen waren die dit ook 
graag wilden.  
Toen we daar geld voor verzameld hadden zijn eerst 10 leraren opgeleid (in 2017) om les te 
kunnen geven aan vijf groepen vrouwen. 
Gestart is met 3 groepen. De 
Tulongosole groep is sinds 2018 bezig 
met de lees- en schrijfcursus, evenals de 
vrouwen van  Ngalamo, die betrokken 
zijn bij het landbouwproject. 
 
Een probleem was het gebrek aan 
lesmaterialen, met name aan 
lesboekjes. De regering heeft speciale 
lesboekjes voor volwassenen onderwijs, 
maar kon deze lange tijd niet leveren. In 
2018 heeft een particuliere gift het 
mogelijk gemaakt dat Mary genoeg 
boekjes kon laten kopiëren, waarmee de 
deelnemers erg blij waren.  

 
 

 
1 Moringa is an important food source in some parts of the world. Because it can be grown cheaply and 

easily, and the leaves retain lots of vitamins and minerals when dried, moringa is used in India and Africa 
in feeding programs to fight malnutrition. The immature green pods (drumsticks) are prepared similarly to 
green beans, while the seeds are removed from more mature pods and cooked like peas or roasted like 
nuts. The leaves are cooked and used like spinach, and they are also dried and powdered for use as a 
condiment. 
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Financiering 
Het alfabetiseringsproject is mede gefinancierd door Cordaid. We hebben nog € 2000,- in 
reserve, ontvangen uit de fooienpot van Café Averechts, om een vervolgtraject te kunnen 
financieren. 
 

4. Diversen 

 
In 2018 werd door ons veel tijd besteed aan het bespreken hoe we als stichting om moeten 
gaan met de AVG. Liesbeth en Jos woonden de PARTIN dag bij en namen een prijs in 

ontvangst die Leida won met een verhaal waarin 
duidelijk de lokale impact van een project was 
beschreven.  
 
Publiciteit 
We hebben een website waarop de voortgang van de 
projecten wordt bijgehouden. Twee keer per jaar 
sturen we een nieuwsbrief rond via onze mailing lijst. 
In 2018 en 2019 hebben we in het kader van de AVG 
de verzendlijst geactualiseerd en alle geadresseerden 

om toestemming gevraagd. Er staan nu 43 mensen op de lijst. 
 
Intern hebben we een Malawi nieuwsbulletin dat ook naar de WoHF gemaild wordt. Hierin 
staat de meest actuele informatie over Malawi via links naar artikelen en nieuwsberichten.  
We hebben flyers, visitekaartjes en duurzame ballpoints om uit te delen. We staan 
regelmatig met een kraam op markten. Met het Global Goals  project op basisschool de 
Cirkel zijn we op de lokale televisiezender geweest.  
We zoeken nog naar manieren om meer gebruik te maken van de sociale media bij onze 
communicaties en fondsenwerving.  
 
Samenwerkingspartners 
Annette van Dijk van stichting Afripads, die 3 jaar in Zomba woonde om een 
distributienetwerk op te zetten voor uitwasbaar maandverband, is daar vertrokken. Het 
project is helaas gestopt. Haar team heeft veel ervaringen opgedaan met seksuele 
voorlichting op scholen die door zowel leerkrachten als leerlingen zeer gewaardeerd werd. 
Mogelijk komt er nog een follow-up waarvoor we hopen op medewerking van de WOHF bij 

 
De Tulongosole Lesgroep met de nieuwe boekjes 

 

 
De deelneemsters tonen hun vorderingen 
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het contact leggen in het district Mangochi.  
 
Edwin Megens,  architect bij Movares, had eerder 
voor ons een ontwerp gemaakt voor de te 
bouwen kantoren en Community Hall voor het 
Hope Business Centre. Voorlopig is er geen plan of 
geld om echt te gaan bouwen. Het idee staat on 
hold. Maar in overleg met Mary denkt hij nu mee 
over het ontwerp voor het kindercentrum in 
Ngalamo.   
 
Wilde Ganzen is onze samenwerkingspartner bij 
uitstek!!!! We maken graag reclame voor hen! 
 
 
 
 

 
 
 

5.  Bestuur en financiën 
 
In de periode januari - maart 2018 bestond het bestuur van Stichting QC uit: 

- Voorzitter:      Liesbeth Arends 

- Secretaris:       Liesbeth Redeke 

- Penningmeester:   Leida Schuringa 
Vanaf maart 2018 en in 2019 bestond het bestuur uit: 

- Voorzitter:      Henk Krijgsheld 

- Secretaris:       Liesbeth Redeke 

- Penningmeester:   Leida Schuringa 
 
Contactadres: Abraham Bloemaertstraat 14, 3514 VP Utrecht 
Website:       www.qcnetwerk.nl 
Facebook pagina Quality Centre:    www.facebook.com/QCnetwerk  
  
Bankrekening:  NL101INGB0004256879 ten name van Stichting Quality Centre.  
QC heeft ANBI status. 
 
Onze werkwijze is dat de WoHF eerst een plan schrijft met een begroting. Soms is dat een 
heel uitgebreid plan, soms een kort. Vervolgens proberen wij hier financiers daarvoor te 
vinden. Daarnaast genereren we geld voor de algemene onkosten zoals bankkosten, de 
kosten van hosting van de website en van de accountant of voor de inkoop van dingen die we 
verkopen zoals bollen en tassen. Dit geld komt deels uit algemene giften.  
We zijn begonnen met het werven van vaste donateurs.   
 
Zie verder het financieel jaarverslag. 

 

http://www.qcnetwerk.nl/
http://www.facebook.com/QCnetwerk
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6. Plannen voor 2020 
 
6.1 Caregivers cursus en bouw kindercentrum in Ngalamo 
Er is een Malawiaans overheidsprogramma voor het trainen van leidsters voor educatieve 
kinderdagverblijven. Deelnemers ontvangen een certificaat. Ze moeten zich vastleggen om 
minimaal 2 jaar voor de stichting WoHF te blijven werken. Het streefbedrag  hiervoor was 
eind 2019 gehaald en is aan Wilde Ganzen overgemaakt.  WoHF gaat deze cursus (2 weken, 
intern) in 2020 organiseren (locatie, catering, supervisie en benodigde faciliteiten tijdens de 
training.) Ook zorgt de WoHF voor follow up en verantwoording.  
Deze cursus is onderdeel van een breder project, namelijk de bouw van een kinderdagverblijf 
op het land bij Ngalamo met daarbij woonruimte voor een medewerker/nachtwachter. de 
start van de bouw is in april 2020 begonnen! 
 
6.2 Twee mannen aan het werk 
Mary heeft twee mannen gevonden die voor WoHF willen werken. Een zal op het land gaan 
werken en de ander wordt bewaker van het land. Ze krijgen een tijdelijk arbeidscontract van 
3 maanden en als het  van beide kanten bevalt verlenging. QC heeft bijgedragen aan de 
eerste kosten om deze mannen in dienst te kunnen nemen zoals werkkleding, gereedschap 
en loon voor de eerste drie maanden. 
 
 6.3 Corona 
Mary heeft een zeer uitgebreid voorstel gemaakt voor preventie in het district  Mangochi. 
Voor het grote plan (30.000 euro) proberen we een financier te vinden. het kleine plan, met 
name gericht op handenwas faciliteiten, voorlichting via beeldplaten en voedsel voor 
ouderen, wordt in samenwerking met Wilde Ganzen gerealiseerd.  
 
6.4   Landbouw Moringa plan 
Mary heeft een begin gemaakt met een businessplan voor het gebruik maken van de 
opbrengst van reeds geplante Moringabomen en misschien nog meer nieuwe aanplanten.  
De blaadjes kunnen worden geoogst, gedroogd en verkocht. We hopen dat dat dit jaar 
concrete vorm gaat krijgen. 
 
 


