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1. Inleiding  
 

Het jaar 2020 begon normaal. We waren er ons in januari nog niet van bewust van dat er in China een 

dodelijk virus was opgedoken dat in de loop van 2020 de hele wereld op zijn kop zou zetten. We 

maakten nog plannen. Eind december 2019 is door Wilde Ganzen het geld overgemaakt naar WoHF  

voor het Ngalamo project en in januari is met de bouw van het ECD aldaar begonnen. Het Global 

Goals project was grotendeels afgerond. Er werd alleen nog gewerkt aan een krant. In Mangochi 

sprak de voorzitter van de board van WoHF, sultan Chowe,  op tv over het nut van educatie. Wat hij 

hierover zegt sluit aan bij onze visie en we willen daar in de toekomst meer aandacht aan besteden. 

 

De samenwerking met de Window of Hope Foundation gaat goed. Mary onderging een operatie maar 

geeft aan dat het weer goed gaat met haar. Het communiceren via WhatsApp is een verbetering ten 

opzichte van mailen en skypen omdat dat moeizaam was door regelmatige uitval van elektriciteit en 

internet in Mangochi. Mary/WoHF heeft inmiddels twee medewerkers in dienst op het land bij 

Ngalamo, die zich zowel met landbouw als met bewaking van de bouw bezighouden.  

 U kunt meer over 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 

 

 

 

 
               Deelnemers aan het landbouwproject in Ngalamo (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 

vergaderde in 2020 12 keer. 

Waarvan 4 keer via zoom/skype. 

Het bestuur, soms in combinatie 

met de werkgroep, sprak elkaar dit 

jaar 2 keer. Zie voor het bestuur 

van de Stichting Quality Centre 

paragraaf 8.  

 

 

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 de WoHF.  Onze 

communicatie is voornamelijk met Mary. 

 

2.2 Communicatie met Mary en WoHF 
 

Mary ontwikkelde zich (vanuit een achtergrond als 

verpleegkundige/verloskundige) tot deskundige op het gebied 

van preventie en volksgezondheid met een passie  voor 

Community Empowerment.  Ze behaalde in 2015 in Kenya aan 

de Great Lakes University of Kisumu haar Master in Community 

Health and Development. Voor 2012 heeft ze ook een studie 

aan de universiteit van Groningen gedaan.  

Mary schrijft project voorstellen en maakt regelmatig verslagen 

van projecten. Met enige regelmaat skypen Leida en Mary of 

bellen via Whatsapp. Via WhatsApp stuurt ze tussentijdse 

rapportages en foto’s. Haar zoon Emmanuel, ‘administrative 

 

 



5 
 

specialist’, die in Lilongwe woont, voelt zich sterk betrokken bij de WoHF en deed in 2019 en 2020 zelf 

mee binnen het Global Goals project. 

 

2.3 Onze 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 

om die kracht en talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken, door daar te helpen waar men 

een duwtje in de rug nodig heeft. 

 

The goal is resilience. As the expression goes, give someone a fish and he will eat for one day. Teach 

him to fish and he will feed a generation.  

 

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 vanuit de 

Window of Hope Foundation. Zo nodig denken wij (QC) mee bij het opstellen van project- en business 

plannen. 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. 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. 

 

3. Lopende projecten 
 

3.1 Early Childhood Development Centres: Chitowa  

 

Het ECD in Chitowa, Mangochi district, is een van 5 kindercentra ondersteund door de WoHF. De 

bouw is voltooid in 2018. Er is inmiddels een verbeterd drainage systeem aangelegd en er zijn 

(fruit)bomen geplant, mede als windbrekers.  Een wens is nog een (drink)water voorziening, bij 

voorbeeld via een borehole. 

 

 

 

 

Per week maken ca 400 

kinderen gebruik van het 

centrum. ECD’s zullen een 

verbeterde toegang tot 

onderwijs op het platteland tot 

gevolg hebben. En hiermee 

uiteindelijk minder armoede, 

verbeterde 

levensomstandigheden.  
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3.2 Early Childhood Development Centres:  Ngalamo 
 

Het dorp Ngalamo, dicht bij Mangochi, waar wij een project voor biologische landbouw en een 

alfabetiserings project voor vrouwen ondersteunen, gaf aan ook behoefte aan een ECD te hebben. 

Dit was het plan voor 2020: de bouw van een ECD en de opleiding van 10 leidsters voor 5 ECD’s. 

Ruim 100 kinderen zullen gebruik gaan maken van dit centrum; ze zullen daardoor beter voorbereid 

naar de lagere school gaan. De bewoners stelden grond beschikbaar en zorgen voor arbeidskrachten. 

Bij de school, die naast het landbouwterrein komt, komt ook woongelegenheid voor een 

bewaker/werker op het land.  

 

Eind 2019 hebben we in 

samenwerking met Wilde Ganzen de 

financiering rond gekregen voor dit 

Ngalamo project dat in 2020 zou 

worden uitgevoerd. 

 

Met de bouw werd in januari 2020 

begonnen; de cursus zou later in het 

jaar plaatsvinden. 

Door corona kwam de bouw geheel 

tot stilstand; de fundering is klaar en 

de muren staan. De aannemer 

kon/mocht/durfde niet verder te 

gaan, en door corona maatregelen 

zijn de materialen voor het dak 

moeilijk te krijgen. Ook zijn alle 

prijzen sterk omhoog gegaan. 

 

 

 

 

Situatie in oktober 

Weer een paar weken kunnen werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Deze erkende opleiding vanuit het Ministerie van 

Educatie bestaat uit een 2 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 

 
  Situatie in mei 2020 
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spelmaterialen in de 5 centra is in de begroting meegenomen. De cursus is door corona uitgesteld, we 

hopen dat deze in 2021 mogelijk wordt. 

 

3.3  Global Goals, 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN 
 

In de stad Utrecht waren we actief met het Global Goals project. De gemeente Utrecht heeft in het 

kader van Utrecht4GlobalGoals ons project gesteund dat we deels in 2019 hebben uitgevoerd. 

Liesbeth, Pim en Leida gaven een aantal lessen op lagere scholen in Zuilen over de Global Goals van 

de VN, aan de hand van projecten in Malawi.  Jos maakte een lesprogramma voor het Stedelijk 

Gymnasium dat een themaweek hieraan wijdde. Met name thema’s onderwijs, armoede en voedsel 

kwamen aan de orde. We kregen hiervoor subsidie van de gemeente Utrecht en  het Stedelijk Gym 

bracht via een sponsor actie ruim € 1000 op. 

 

 
 

In begin 2020 is het laatste onderdeel van dit project afgerond. In samenwerking tussen een klas in 

Lunetten en een middelbare meisjesschool in Lilongwe is er een (digitale) krant gemaakt met foto’s 

en stukjes in het Engels over de Global Goals en de verschillen tussen het leven in Nederland en 

Malawi. Doel was van elkaar te leren en de overeenkomsten en verschillen te herkennen. Emmanuel 

Kumwanje heeft dit project in Lilongwe gecoördineerd. Doel is de kranten in Lilongwe aan instanties 

en andere scholen aan te bieden en zo kennis over de Global Goals te verspreiden. Financiering voor 

het printen van de kranten en het verspreiden ervan werd aan ons gevraagd en wordt nog gezocht. 

Maar door corona kan dit idee voorlopig niet uitgevoerd worden. 

 

In mei 2020 is ons 

verslag en de 

financiële 

verantwoording 

naar de gemeente 

Utrecht gestuurd. 

Het overhandigen 

van een Global 

Goals krant aan de 

burgermeester 

verviel door 

corona. 
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3.4  De landbouw 
 

Een deel van het stuk land bij Ngalamo dat met onze steun in 2013 Is gepacht om er te zijner tijd een 

business centre neer te zetten, is voorlopig  in gebruik als landbouwgrond. Window of Hope heeft 

sinds 2016 contact met Johannes Bos in Zomba die een groene landbouwmethode heeft ontwikkeld: 

Foundations for Farming, FfF, ook bekend als Farming 

God’s Way. In de loop van 2020 heeft Mary/WoHF 2 

mannen in dienst genomen die het land bewerken en 

de bouwplaats van het ECD bewaken. Ze bouwen daar 

ook huisjes voor hun gezinnen. Mary wil hen laten 

deelnemen aan een seminar in Zomba bij FfF maar 

door corona is dit voorlopig uitgesteld. Quality Centre 

staat garant voor de salarissen van deze mannen tot 

eind 2020, de bedoeling is dat ze uit de opbrengst van 

de landbouw betaald kunnen gaan worden. Er zijn o.a. 

aardnoten, aubergines en verschillende groenten 

geplant. Mais gaat moeizaam (veel ongedierte). 

 

Op en om het land zijn inmiddels veel Moringa bomen 

geplant. Deze boom levert diverse eetbare producten1. 

The Hunger Project initieert projecten in Malawi en 

andere Oost Afrikaanse landen waarbij percelen met 

Moringa bomen worden aangeplant en lokaal verwerkt  

tot thee, poeder (een gezonde toevoeging aan 

kindervoeding) en groente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 
Mary en Elliot bekijken 

de maisoogst 

 

de medewerkers op het land 
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Mary heeft ideeën om producten van de Moringa commercieel te exploiteren, maar dat heeft - mede 

door corona beperkingen - geen prioriteit.   

 

3.5       Alfabetiseringscursus   
 

In 2017 zijn vrouwen in Tulongosole, na hun 

cursus economic empowerment,  begonnen 

met een cursus ‘rekenen, lezen en schrijven’ 

omdat een groot aantal vrouwen analfabeet 

is. Ook andere groepen vrouwen vroegen 

om zo’n cursus. In 2017 zijn 10 ‘leken’-

docenten opgeleid en 3 groepen vrouwen 

zijn met de cursus gestart, waaronder de 

vrouwen in Ngalamo van het 

landbouwproject. 

Dank zij een particuliere donatie konden wij 

het kopiëren van lesboekjes mogelijk maken. 

 

Het alfabetiseringsproject is mede 

gefinancierd door Cordaid. Door 

corona zijn er momenteel geen 

cursussen. De € 2000,- die we nog 

in reserve hadden voor een 

vervolgtraject (ontvangen van de 

fooienpot van Cafe Averechts) zijn 

in 2020 ingezet in het COVID-19 

voorlichting- en steun project. 

 

 

 

4. Nieuwe projecten 
 

4.1    Corona/COVID 19      
 

2020 stond in het teken van de pandemie. Lopende projecten 

liepen vertraging op maar nieuwe initiatieven kwamen ervoor in 

de plaats. Wilde Ganzen kwam in april met een voorstel om 

corona-relief en  -ondersteuning te bieden in gebieden waar ze 

projecten mede financieren. WG zou daarbij 50% van de kosten 

bijdragen in tegenstelling tot de normale 33 %. Mary kwam eerst 

met een zeer uitgebreid en goed onderbouwd plan. We hebben 

geprobeerd om financiering van dit grote project te regelen via 

o.a. het ministerie en Artsen zonder grenzen, maar dat is helaas 

niet gelukt. 

Toen hebben we in mei - in overleg met Mary -  een aantal 

(financieel) haalbare onderdelen geselecteerd uit het grote plan. 

 
Lesgroep in Tulongosole, met de nieuwe boekjes 
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Voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal in de lokale taal, uitleg van maatregelen in afgelegen 

dorpen, het aanleggen van sanitaire voorzieningen op een aantal markten en voedselondersteuning 

voor ouderen was een budget nodig van € 6500. Voor ons aandeel van € 3250 hebben we geput uit 

onze reserves, waaronder de € 2000  van Averechts (zie bij alfabetisering).  

 

   

Later in het jaar kwam Emmanuel met een voorstel van de 

meisjes op de middelbare school die mee hadden gedaan 

aan het Global Goals project, om in Lilongwe op scholen en 

in omliggende dorpen een COVID-awareness campagne te 

voeren. Mensen zijn slecht gemotiveerd om mondmaskers 

te dragen (te warm) en begrijpen het nut niet van veel 

maatregelen. De meisjes die de Global Goals krant hebben 

gemaakt, de “Global Girls”, vinden het belangrijk om deze 

mensen te informeren.  

Voor de kosten van € 500 zochten we sponsors onder de 

Utrechtse huisartsen en bij de Vereniging van Nederlandse 

Vrouwelijke Artsen VNVA. Zodra de scholen weer openen 

na een lockdown in verband met een tweede golf (begin 

2021) willen ze hiermee aan de gang gaan. 

 

 

4.2 Community Empowerment 
 

Er is een plan voor cursussen Community Empowerment in Malawi, gebaseerd op het boek dat door 

Mary en Leida is geschreven. De cursussen zijn gericht op docenten aan colleges waar community 

workers (in diverse disciplines) worden opgeleid, en op de veldwerkers zelf.  

Hiervoor is nog geen financiering gevonden en de uitvoering van andere projecten vraagt veel 

energie van de betrokkenen in Mangochi, waardoor dit project voorlopig blijft liggen. Wel is er een 

gesprek geweest in najaar 2020 met Wilde Ganzen die haar beleid wil gaan veranderen in de richting 

van meer community involvement. Mary en Leida zullen in 2021 uitgenodigd worden voor een 

presentatie over hun inzichten en ervaringen.  

 

4.3 Een thuis voor ieder kind 
 

In augustus kondigde Wilde Ganzen een nieuw project aan: “Een thuis voor ieder kind”. Het was een 

oproep een projectplan in te dienen onder dit thema en een bedrag van €10.000 euro zou worden 

gedoneerd aan het beste/winnende plan. Dit thema past goed bij de doelstellingen van de WoHF, die 

ooit is opgericht om gezinnen die weeskinderen opvangen te ondersteunen, kinderen van moeders 

die rond de bevalling zijn overleden. Doel van de steun is met name ervoor te zorgen dat de kinderen 

onderwijs kunnen (blijven) volgen. Mary schreef op ons verzoek een uitgebreid projectvoorstel. Dit 

omvatte naast een gegarandeerde geldstroom voor de gezinnen waarin de kinderen leven (ruim 20 in 

diverse leeftijden, op lagere en middelbare scholen en universiteit) ook diverse materiele 

voorzieningen op het gebied van huisvesting, hygiëne (drinkwatervoorziening, beddengoed) en 

leermiddelen. En ook een bedrag om de voortgang te begeleiden en te monitoren. De kinderen 

wonen verspreid in diverse dorpen op het platteland. Middelbare school is vaak op een internaat.  

 



11 
 

Eind oktober kregen we bericht van Wilde Ganzen dat ons plan helaas niet in aanmerking kwam voor 

de € 10.000 maar we kregen het advies om het idee als een regulier project in te dienen, met name 

voor de materiele voorzieningen. Dit plan is uiteindelijk begin 2021 ingediend 

 

Omdat de kinderen binnen het kader van een Wilde Ganzen niet ondersteund kunnen worden, 

ontstond bij ons een ander idee: het Adoptieplan. Quality 

Centre zoekt donateurs die zich voor een aantal jaren voor een 

vast bedrag garant willen stellen voor de opleiding van de 

weeskinderen. Hierbij kunnen ze profiteren van een 

belastingvoordeel als ze 

voor minimaal 5 jaar 

minstens € 50 

toezeggen. Met Mary is 

een plan van aanpak 

opgesteld en als een 

donateur zich 

aandiende, is met haar 

overlegd wie van de 

kinderen aan de beurt 

was.  

 

In december was er 

steun voor 12 kinderen 

toegezegd: 9 lagere school kinderen (€ 200 per jaar), 2 

middelbare school kinderen (€ 300 per jaar) en 1 universitaire 

student (€ 500 per semester). Aanmeldingen lopen nog door. 

 

5. Diversen 
 

5.1 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 (ruim 100 mensen).  

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. Maar dit jaar zijn we door 

corona niet aanwezig geweest op markten.  

In februari was er een foto-expositie in buurthuis de Beatrix in Zuilen waar Liesbeth toelichting gaf bij 

de lopende projecten aan de hand van foto’s die ze in Malawi maakte bij haar bezoek in 2017. 

 

We hebben onze netwerken aangeschreven bij het zoeken naar “adoptieouders”. In nieuwsbrieven 

van de Utrechtse huisartsen en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijk Artsen kwam een stukje 

met het verzoek om een bijdrage aan het COVID preventie project. 

 

We blijven zoeken naar manieren om meer gebruik te maken van de sociale media bij onze 

communicaties en fondsenwerving.  
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5.2 Samenwerkingspartners 
 

Annette van Dijk, die 3 jaar in Zomba woonde om een distributienetwerk op te zetten voor 

uitwasbaar maandverband van stichting Afripads, is daar vertrokken. Het project is helaas gestopt. Ze 

heeft aangeboden om ons als Malawi- ervaringsdeskundige met raad en daad bij te staan als wij daar 

behoefte aan hebben.  

 

Emmanuel Kumwanje, de zoon van Mary Sibande en Elliot Kumwanje denkt in Lilongwe mee en is 

nauw betrokken bij de Window of Hope Foundation. 

 

Wilde Ganzen is door de jaren heen een meedenkende partner geworden en draagt regelmatig 

financieel bij aan onze projecten. 

 

 
 

5.3  Bestuur/financiën 

 

In 2020 bestond het bestuur van Stichting QC uit: 

- Voorzitter:     Henk Krijgsheld 

- Secretaris:      Liesbeth Redeke 

- Penningmeester:  Leida Schuringa 

 

Contactadres: Abraham Bloemaertstraat 14, 3514 VP Utrecht 

Website:       www.qcnetwerk.nl 

Website Window of Hope Foundation:   www.hopebusinesscentre-malawi.com 

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. 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.  

Ook over 2020 is een financieel jaarverslag gemaakt die kan worden ingezien op onze website.  

 

6. Plannen voor 2021 
De uitvoering van de plannen zal worden beïnvloed door de situatie rond de corona en de hieruit 

voortvloeiende beperkingen en extra kosten. 

 

6.1 Caregivers cursus 

WoHF hoopt deze cursus (2 weken, intern) in 2021 alsnog te organiseren (locatie, catering, supervisie 

en benodigde faciliteiten tijdens de training). Ook zorgt de WoHF voor follow up en verantwoording.  

http://www.hopebusinesscentre-malawi.com/
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6.2 Vervolg alfabetisering  

Er zijn 10 leraren opgeleid, tot nu toe zijn er 3 groepen getraind.  De overige leraren zouden ook 

ingezet kunnen worden. Ze moeten dan eerst een opfriscursus volgen. De draaiende groepen hebben 

behoefte aan een vervolg. We verwachten dat dit komend jaar lage prioriteit heeft door corona. 

 

6.3 Landbouw 

Met de twee medewerkers op het land bij Ngalamo is er nu meer continuïteit. Het streven is daar 

biologische methodes te gebruiken. Soms is dat een uitdaging, omdat er veel oogst-aantastende 

insecten zijn, die traditioneel met insecticiden worden bestreden. We hopen dat komend jaar een 

seminar in Zomba bij Foundations for Farming doorgaat en dat deze mannen daar heen kunnen.  

 

6.4        Adoptieplan en Een thuis voor ieder kind. 

In 2021 gaan we het weeskinderplan verder uitbreiden. Allereerst door nog meer mensen te zoeken 

die een kind willen “adopteren”. Verder wachten we even  af of Wilde Ganzen het ‘Thuis voor ieder 

kind”-plan zal goedkeuren en dan kunnen we hiervoor fondsen gaan werven en een aantal 

inzamelingsactiviteiten opstarten.  

 

6.5 Covid  relief en voorlichting 

Er komt nog een Corona-verslag van de activiteiten in de dorpen rondom Mangochi. Verder hopen we 

dat Emmanuel en de “Global Girls” hun voorlichting in Lilongwe kunnen gaan uitvoeren. Op 22 

februari gaan daar na een strenge lockdown de scholen weer open. De tweede golf heeft in Malawi 

veel harder toegeslagen dan de eerste.  

 

6.6        Community empowerment 

We kijken uit naar de presentatie bij Wilde Ganzen! 

Ook willen we samen met Mary nadenken over het ondersteunen van jonge leiders (zoals de meisjes 

in Lilongwe).  

.   

 


