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1. Inleiding  

 

Bij de start van 2021 bevonden we ons al bijna een jaar in de COVID pandemie die in het 

eerste kwartaal van 2020 uitbrak.  De pandemie had en heeft grote gevolgen, ook voor de 

mensen in Malawi. Hoewel het er op lijkt dat COVID minder ernstige ziekteverschijnselen 

geeft in Afrika, is de schade aan de economie daar vele malen groter dan in Europa, met een 

toename van armoede, honger, onderwijsachterstand en ongelijkheid. De mogelijkheden om 

projecten in Malawi te starten en lopende projecten af te ronden waren beperkt. Benzine en 

bouwmaterialen zijn moeilijk  te krijgen en en/of onbetaalbaar. Er deden zich wel nieuwe 

uitdagingen voor zoals de plannen voor voorlichting over covid en preventieve maatregelen 

met sanitaire voorzieningen op markten in de regio Mangochi. 

 

De werkgroep vergaderde in lockdown periodes via ZOOM, ook met Mary werd zo eenmaal 

gecommuniceerd, hoewel de verbinding matig was. 

 

U kunt de ontwikkelingen lezen in dit jaarverslag.  

 

Namens de werkgroep Malawi: Namens het bestuur: 

Pim Brakenhoff   Voorzitter (sinds 29-6-22):  Bas Blaauboer 

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. Korte terugblik 

 

Het Ngalamo project (bouw van een EDC (Early Childhood Development Centre) en de 

opleiding van tien kinderleidsters) zou in 2020 worden uitgevoerd. Door COVID restricties 

kon slechts af en toe gebouwd worden en materialen, met name de balken die het dak 

moeten dragen, waren onbetaalbaar dan wel niet te krijgen. Daarnaast was de aannemer 

bang voor COVID infecties, omdat een deel van de arbeiders ook in Zuid Afrika werkte en 

daar de nieuwe variant was opgedoken. Een eerste groep van tien kinderleidsters volgde 

uiteindelijk in 2021 de opleiding, voor een volgende groep staat de cursus gepland in 2022. 

 

De activiteiten van de WoHF in de diverse dorpen met COVID voorlichting, 

voedselondersteuning voor ouderen en sanitaire voorzieningen op markten en ook de 

ondersteuning van (wees) kinderen en de gezinnen waar ze verblijven, zorgden voor meer 

bekendheid van de WoHF en gaven de mensen hoop voor de toekomst.  

 

3. Samenwerking QC Malawi met Window of Hope Foundation 

 

3.1 De mensen in Nederland 

De Malawi werkgroep bestaat uit vier vrijwilligers: Leida Schuringa, Pim Brakenhoff, Jos van 

Dijk en Liesbeth Redeke. De werkgroep vergaderde elf keer in 2021 waarvan vier keer via 

zoom. Het bestuur, soms in combinatie met de werkgroep, sprak elkaar dit jaar twee keer. Zie 

voor het bestuur van de Stichting Quality Centre paragraaf 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen 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 
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Mary Sibande is de directeur en haar echtgenoot Elliot 

Kumwanje is de operations manager van de WoHF.  Onze 

communicatie verloopt voornamelijk via Mary. 

 

In de loop van 2021 is 

Emmanuel Kumwanje, een 

van de zoons van Mary en 

Elliot, na zijn opleiding in 

Lilongwe tot ‘administrative 

specialist’ de WoHF komen 

ondersteunen. In verband 

met ziekte in het gezin 

Kumwanje was deze hulp 

zeer welkom.   

Daarnaast zijn er inmiddels 2 

andere vrijwilligers, Mary en 

Etero, die Mary assisteren o.a. bij het onderhouden van de 

communicatie met de pleeggezinnen in de dorpen. Voor de 

continuïteit en motivatie van deze mensen zou het prettig 

zijn als ze een financiële vergoeding zouden kunnen krijgen. 

 

3.2 Communicatie met Mary en WoHF 

Mary is een  deskundige op het gebied van preventie en volksgezondheid met een passie  

voor Community Empowerment.  Ze behaalde in 2015 in Kenia aan de Great Lakes University 

of Kisumu haar Master in Community Health and Development.  

Mary schrijft projectvoorstellen en maakt regelmatig verslagen van projecten. Met enige 

regelmaat zoomen Leida en Mary of ze bellen via Whatsapp. Via WhatsApp stuurt Mary 

tussentijdse rapportages en foto’s; op, maar de verbinding is niet altijd  perfect. Elektriciteit 

is regelmatig slechts 6 uur per etmaal beschikbaar, daarom is emailverkeer soms lastig. 

 

Mary en Leida deden in maart mee aan een online meeting van Wilde Ganzen (WG) waarin 

de ideeën voor toekomstige beleid van WG werden besproken. Daarin komt meer aandacht 

voor de invloed van de community en vraag gestuurde projecten alsmede voor een 

langduriger commitment. Dit sluit aan bij onze visie over community empowerment. Mary 

hield in deze meeting een inleiding over de werkwijze van de WoHF en over het model dat 

Leida en zij ontwikkeld hebben (zie volgende pagina).  

 

3.3 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. 
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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.  

Het model dat Mary en Leida hebben ingebracht bij WG 

 

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 Community 

Empowerment verder te introduceren en uit te dragen in Malawi, in samenwerking met 

Mary Sibande en lokale autoriteiten. 

 

In juli 2021 bespraken we in een gecombineerde vergadering (werkgroep+bestuur) of we nog 

steeds achter de missie staan. Daarin is niets veranderd, maar er werd besloten dat de missie 

meer uitgedragen moet worden, onder andere op de QC website. 

 

4. Lopende projecten 

4.1 Early Childhood Development Centres;  plannen voor Ngalamo 
Early Childhood Development Centres (ECD's)  zorgen voor een verbeterde toegang tot 

onderwijs, met name op het platteland.  En daarmee stimuleren ze de toegang tot verdere 

educatie met als uiteindelijk gewenst effect: minder armoede en verbeterde 

levensomstandigheden.  
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4.1.1 ECD Ngalamo 

De vrouwen in het dorp Ngalamo, dicht bij Mangochi, waar wij een project voor biologische 

landbouw en een alfabetiseringsproject voor vrouwen ondersteunden, gaven aan behoefte 

aan een ECD te hebben. Ze hebben dit aan Mary gevraagd. De WoHF heeft ervaring met dit 

type projecten (zoals met de bouw van een ECD in Chitowa in 2017/2018). Ruim 100 

kinderen zullen gebruik gaan maken van dit nieuwe centrum in Ngalamo. Zo ontstond het 

plan voor 2020: de bouw van een ECD en de opleiding van 10 leidsters. 

De bewoners stelden grond beschikbaar en zegden vrijwillige hulp toe bij de 

werkzaamheden. In het gebouw dat naast het landbouwterrein van de WoHF komt, komt 

ook woongelegenheid voor een bewaker/werker op het land. Eind 2019 was de financiering 

dankzij steun van Wilde Ganzen rond en het geld overgemaakt. Met de bouw werd in januari 

2020 begonnen; de cursus zou later in het jaar plaatsvinden. 

 

Door corona kwam de bouw tot stilstand; de 

fundering is klaar en de muren staan. De 

aannemer kon/mocht/durfde niet verder te gaan, 

arbeidskrachten weigerden om te werken.  

Door corona maatregelen zijn de materialen voor 

het dak moeilijk te krijgen. Ook zijn alle prijzen 

sterk omhoog gegaan. 

In 2021 is wel enige voortgang geboekt, 

golfplaten voor het dak liggen klaar, maar de 

balken waarop het dak moet rusten zijn duur en 

slecht te krijgen. 

 

 

4.1.2 Opleiding voor kinderleidsters 

Het project “ Ngalamo”  omvat naast de bouw van het centrum het organiseren en 

financieren van een opleiding voor kinderleidsters. De door het Ministerie van Educatie 

ontwikkelde en erkende opleiding 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 spelmaterialen in de vijf kindercentra van de WoHF 

centra zijn in de begroting meegenomen.  

In januari 2022 start de eerste cursus voor een groep van 10 leidsters in Chilipa. Later volgt 

een cursus voor leidsters van Chitowa en Ngalamo 

 

4.2 Landbouw 
Een deel van het stuk land bij Ngalamo dat met onze steun in 2013 Is gepacht om er t.z.t. een 

business centrum neer te zetten, is voorlopig  in gebruik als landbouwgrond. 

 

Situatie in oktober 2021 
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In de loop van 2020 heeft Mary/WoHF twee 

mannen in dienst genomen die het land 

bewerken en de bouwplaats van het nieuwe 

ECD bewaken. Ze bouwen daar ook huisjes voor 

hun gezinnen. 

 

In 2021 was er een redelijke oogst aan mais (2 

zakken) en groenten: goed voor eigen gebruik, 

maar onvoldoende om te verkopen. 

    

 

 

 

 

4.3 Corona en COVID 19 

2021 stond nog steeds in het teken van de pandemie. Lopende projecten liepen vertraging 

op maar nieuwe initiatieven kwamen ervoor in de plaats.  

 

Begin 2021 kwam Emmanuel samen met een groep meisjes (die in 2019 een Global Goals 

krant maakte samen met een Utrechtse schoolklas) met een voorstel om in Lilongwe op 

scholen en in omliggende dorpen een COVID-awareness campagne te voeren. Mensen waren 

slecht gemotiveerd om mondmaskers te dragen (te warm) en begrepen het nut niet van veel 

maatregelen.  Voor de kosten van € 500 zochten we sponsors onder de Utrechtse huisartsen 

en bij de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen VNVA.  

 

 

In maart 2021 werd dit 

programma uitgevoerd. 

Een belangrijk 

neveneffect van dit 

project was met name 

de verbetering van de 

communicatie tussen 

lokale opinie leiders 

(die bv. met religieuze 

bezwaren tegen 

vaccinatie kwamen) 

onderling en met de gezondheidsautoriteiten (District Health Office, DHO). 

 

Het DHO zorgde voor flyers met voorlichting.  
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5. Community Empowerment 

 

Er is een plan ontwikkeld voor cursussen Community Empowerment in Malawi, gebaseerd 

op het boek dat door Mary en Leida is geschreven. Het boek is inmiddels op een paar 

plaatsen in Malawi in gebruik. Zo heeft een groep mensen (Nederlanders en Malawianen ) in 

de buurt van Blantyre aan de hand van het boek enkele (onderwijs) projecten opgezet (“For a 

change’”). 

Bij Wilde Ganzen is een omslag gaande naar een nieuwe visie. Men streeft in de toekomst 

naar meer continuïteit en naar het steunen van projecten die door de lokale partners worden 

aangedragen en die daar ook  verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Mary en Leida 

hebben in een zoom meeting een presentatie gegeven over community empowerment en 

hoe wij al samenwerken.  

 

6. Een thuis voor ieder kind 

 

In augustus 2020 kondigde Wilde Ganzen een nieuw project aan: “Een thuis voor ieder kind”. 

Het was in eerste instantie een wedstrijd, de winnaar zou 10.000 euro krijgen om het 

uitverkoren project uit te voeren. Omdat dit thema paste in de missie van de WoHF, die 

immers opgericht is om weeskinderen (na de dood van de moeder rond de bevalling) onder 

te brengen in gastgezinnen in hun eigen dorp, en die gezinnen vervolgens te ondersteunen 

zodat de kinderen naar school konden gaan,  brachten we deze competitie onder de 

aandacht van Mary. 

 

Zij schreef daarvoor een uitgebreid projectvoorstel. Dit omvatte naast een gegarandeerde 

geldstroom voor de gezinnen waarin de weeskinderen leven (ruim 20 in diverse leeftijden, op 

Emmanuel op weg naar meeting met de DHO 
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lagere en middelbare school en college) ook diverse materiële voorzieningen, op het gebied 

van huisvesting, sanitatie (drinkwatervoorziening, beddengoed) en leermiddelen. Daarnaast 

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.  

We dienden het plan in maar Wilde Ganzen gaf aan geen individuele personen te 

ondersteunen. Het kwam dus niet in aanmerking voor de  competitie, maar we kregen het 

advies het in aangepaste vorm in te dienen als een nieuw project. Daarom hebben we het 

plan opgesplitst in 2 delen: een adoptieplan en een plan voor de materiële voorzieningen.  

 

Mary diende vervolgens een aangepast plan in voor deze materiële voorzieningen en o.a. 

huisvesting, in het format van Wilde Ganzen in maart 2021. WG heeft overigens gevraagd om 

hetzelfde project opnieuw in te dienen in 2022 met een aangepast budget.  Ze staan positief 

tegenover de inhoud van het project, maar omdat ze gewacht hebben op de Covid 

rapportage was de aanvraag iets verouderd.  

 

 7. Adoptieplan 
 

Quality Centre richt zich op het ‘adopteren’ van de betreffende kinderen door donateurs, die 

zich voor een aantal jaren voor een vast bedrag garant willen stellen. Hierbij kunnen ze 

gebruik maken van een belastingvoordeel als ze voor minimaal 5 jaar minstens € 50 

toezeggen. 

 

Sinds januari 2021 worden 11 kinderen ondersteund. Ze doen het goed op school.  

Mary heeft nog zeven kinderen op de wachtlijst staan. Ze vraagt met name steun voor de 

kinderen van het ouderloze gezin Richards. De oudste dochter Zione vervult hier de rol van 

gezinshoofd. Zij heeft het zwaar vanwege de zorg voor haar gehandicapte zusje (voor haar 

werd om een rolstoel gevraagd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Links: Etero deelt school materialen uit aan een van de kinderen 
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8. Diversen 

 

8.1 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. 

Intern hebben we een Malawi nieuwsbulletin dat ook naar de mensen van 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.  

Ook dit jaar zijn we door corona niet aanwezig geweest op markten.  

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

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

communicatie en fondsenwerving.  

 

8.2 Samenwerkingspartners 

Wij zijn aangesloten bij PARTIN, een samenwerkingsverband van particuliere initiatieven die 

projecten in de derde wereld ondersteunen. 

 

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

regelmatig financieel bij aan onze projecten. 

 

 
 

9.  Bestuur 

 

Algemene gegevens 

In 2021 bestond het bestuur van Stichting QC uit: 

- Voorzitter:     Henk Krijgsheld 

- Secretaris:      Liesbeth Redeke 

- Penningmeester:  Leida Schuringa 

 

Op 12 oktober 2021 werd het bestuur officieel herbenoemd, maar op 15 oktober berichtte 

Henk Krijgsheld dat hij om persoonlijke redenen zou stoppen als voorzitter. 

Het bestuur bestond daarna uit de secretaris en de penningmeester. 

Het aanpassen van de statuten en het maken van een huishoudelijk reglement, nodig in 

verband met de nieuwe regelgeving in de wet WBTR is uitgesteld tot 2022. 

 

Contactadres:   Abraham Bloemaertstraat 14, 3514 VP Utrecht 

Website:    www.qcnetwerk.nl 
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Bankrekening:  NL101INGB0004256879 ten name van Stichting Quality Centre.  

QC heeft ANBI status. 

 

10. Financiën   

 

Onze werkwijze is dat de WoHF eerst een plan schrijft met een begroting. Vervolgens 

proberen wij hier financiers voor te vinden. Daarnaast genereren we geld voor de algemene 

onkosten zoals bankkosten, de kosten van hosting van de website, voor de accountant of 

voor de inkoop van dingen die we verkopen zoals bollen en tassen. Dit geld komt deels uit 

algemene giften.  

 

In 2021 zamelden we via giften 4470 euro in (voor het Covid project 360 euro, voor de 

adoptiekinderen 3250 euro en voor algemeen 860 euro. We maakten over naar de WoHF: 

500 euro voor het Covid project van Emmanuel, 100 euro voor Mary’s ECD en 6000 euro naar 

de adoptiekinderen (waarvan 3300 euro voor 2020).  

 

11.     Plannen voor 2022 

 

De uitvoering van de plannen zal ongetwijfeld weer worden beïnvloed door de situatie rond 

corona en de hieruit voortvloeiende beperkingen en extra kosten. Ook de oorlog in Oekraïne 

sinds februari 2022 zal invloed hebben op prijzen, voedselvoorziening, energievoorziening 

etc. in Malawi. 

We verwachten wel weer op Koningsdag op de vrijmarkt te staan en een mooi bedrag binnen 

te halen. 

 

   11.1 Caregivers cursus en bouw ECD Ngalamo 

De WoHF hoopt de cursus in 2022 nogmaals te organiseren voor de caregivers van Chitowa 

en Ngalamo. WoHF regelt locatie, catering, supervisie en benodigde faciliteiten tijdens de 

training. Ook zorgt de WoHF voor follow up en verantwoording.  

De bouw van het ECD kan pas verder gaan als er voldoende aanvoer van bouwmaterialen is.  

We hopen dat het in 2022 kan worden voltooid. 

 

               11.2   Landbouw 

Met de twee medewerkers op het land bij Ngalamo is er nu meer continuïteit, hoewel ze 

tijdens de COVID restricties elders verbleven. Het streven is daar biologische methodes te 

gebruiken.  

 

11.3 Adoptieplan 

Een kernactiviteit van de WoHF is het onderbrengen van weeskinderen in gezinnen. Opvang 

in de eigen omgeving voorkomt dat er voor de weeskinderen elders een tehuis moet worden 

gezocht. De WoHF probeert de gastouders te steunen met name om er voor te zorgen dat de 

weeskinderen naar school gaan. Ter ondersteuning van dit werk hebben we in Nederland 

adoptieouders gevonden die zich garant stellen voor een bedrag waarmee kinderen in een 

gastgezin geplaatst kunnen worden en een school kunnen (blijven) bezoeken. We willen in 
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2022 het aantal adoptieouders verder uitbreiden. 

  

 11.4 A home for every child 

In aansluiting op nieuw beleid van Wilde Ganzen heeft de WoHF vorig jaar in overleg met de 

Stichting QC een plan ingediend voor de meer materiële kanten van de ondersteuning van de 

weeskinderen. In het voorgestelde budget van ruim 10.000 euro is onder andere de bouw 

van twee huizen en de aanleg van waterpompen opgenomen. Het project is vertraagd door 

corona-perikelen. Na goedkeuring van het plan zal de Stichting QC twee-derde van het 

begrote bedrag via donaties en acties (o.a. verkoop boeken op de Vrijmarkt) gaan inzamelen. 

De aanvraag hiervoor ligt bij Wilde Ganzen. Zodra het wordt geaccepteerd gaan we hiervoor 

fondsen werven.   

 

11.5 Covid  situatie 

Hoewel de situatie nu stabiel lijkt, is het onzeker hoe het verder zal gaan. Het percentage 

gevaccineerden in Malawi is nog beperkt (5%, voornamelijk in de steden)  Maar het virus is 

inmiddels endemisch en de natuurlijke weerstand en de lage gemiddelde leeftijd maakt dat 

de ziektelast matig lijkt.  

 

11.6 Community empowerment 

Hoewel de samenwerking tussen Quality Centre en de WoHF begon met het schrijven van 

het handboek Community Empowerment is het moeilijk gebleken het gebruik van het boek 

in een curriculum op hogescholen in Malawi in te passen.   

Het is wel bemoedigend dat Wilde Ganzen steeds meer het belang van de lokale 

betrokkenheid en initiatief inziet en hierbij de informatie uit het handboek kan gebruiken.  

      

11.7 Versterking WoHF 

Mary Sibande, drijvende kracht van de WoHF, krijgt inmiddels steun van drie jonge 

vrijwilligers: Emmanuel, Mary en Etero. Om hen aan de organisatie te binden zou het goed 

zijn als zij voor hun werk een vergoeding kunnen krijgen. We hopen dat deze jongeren een 

bijdrage kunnen gaan leveren om de ideeën van Community Empowerment op het 

platteland van Mangochi verder te verspreiden. Mary gaat hiervoor een projectplan maken. 

Voor de uitvoering daarvan zullen we de nodige financiële middelen gaan inzamelen.   

 

11.8 Bestuurlijke zaken 

In 2022 hopen we een nieuwe voorzitter te vinden (en dat is gelukt!). Daarnaast zullen we de 

statuten aanpassen aan de nieuwe regelgeving (Wet WBTR) en bij de KvK onze UBO’s laten 

registreren. 

We overwegen meer samenwerking te zoeken met NGO’s die zich op Malawi richten, 

mogelijk i.s.m. Wilde Ganzen en Partin. 

 


