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1. Inleiding  
 

Het jaar 2016 stond in het teken van de transitie van Quality Centre Vluchtelingvrouwen naar QC 

Malawi. Het bestuur is gewijzigd en de website is volledig aangepast.  

 

De samenwerking met de Window of Hope Foundation liep dit jaar prima. Nadat Mary Sibande in 

mei haar Master diploma Community health and development verkregen had, had zij weer energie en 

tijd om volop aan de slag te gaan met de projecten. Gezien de nijpende voedselschaarste in Malawi, 

hebben zij ervoor gekozen om zich vooral op de ontwikkeling van de landbouw te richten.  

 

Daarnaast was de focus gericht op het alfabetiseringsproject en de educatieve kinderopvang. Er is in 

Nederland geld ingezameld voor het kopen van speelgoed en andere materialen en in samenwerking 

met Wilde Ganzen is de inzameling van geld voor het Chitowa project gestart.  

 

U kunt de ontwikkelingen lezen in dit jaarverslag. Veel plezier ermee!  

 

Namens de werkgroep Malawi:    Namens het bestuur: 

Pim Brackenhoff     Voorzitter: Liesbeth Arends 

Jos van Dijk      Secretaris: Liesbeth Redeke 

Leida Schuringa      Penningmeester: Leida Schuringa 

Liesbeth Redeke 

 

 

 

 
Het landbouwproject in samenwerking met de buren (links Mary Sibande) 
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2. Transitie van QC vluchtelingvrouwen naar QC Malawi 
 

2.1 Terugblik 

Uit het jaarverslag van QC vluchtelingvrouwen van 2015: 

“In 2012 is vanuit QC een nieuw initiatief gestart omtrent Community Empowerment in Malawi. Het QC 

werkt hierin samen met de Window of Hope Foundation (WOHF) in Mangochi, Malawi. Lessen vanuit 

Utrecht worden gecombineerd met die uit Malawi. Het is gestart als een samenwerkingsproject tussen 

projectleiders van de beide stichtingen om een handboek te schrijven (Community Empowerment in a 

developing country), dat inmiddels aldaar en door Hogeschool Utrecht wordt gebruikt als verplichte lectuur 

voor studenten.   

 

Het Malawi Project is gericht op het verminderen van moedersterfte in het district Mangochi en de opvang 

van de kinderen die wees worden als gevolg van de dood van hun moeder. Dat betekent aandacht voor 

verbeterde gezondheidszorg, educatie en werkgelegenheid. Als methode van werken wordt community 

empowerment ingezet. Concreet is tot nu toe ondersteuning verleend aan: schoolmateriaal voor 

weeskinderen, de aanschaf van fiets ambulances en fietsen voor Safe Motherhood vrijwilligers en een 

training economisch empowerment voor vrouwen (met meer dan 60 deelnemers).  Ook wordt geld 

ingezameld voor het bouwen van Educatieve kindercentra in de dorpen.    

 

Het bestuur heeft besloten dit project met Malawi als zelfstandig project in QC voort te zetten en 

regelmatig te evalueren wat dit voor de strategie van QC betekent. Er zit namelijk energie in het project. 

Het geeft op een nieuwe wijze een internationaal perspectief in de organisatie. Het bouwt ook voort op 

opgedane ervaring met eerdere initiatieven van vrouwen die met mensen in hun oorspronkelijke thuisland 

projecten opzetten, met steun vanuit QC. Nieuwe mensen in de gemeente Utrecht en daarbuiten worden 

door dit project tot QC aangetrokken. In 2016 zal worden bekeken wat dit voor de strategie en focus van 

QC betekent voor de toekomst.  

 

2.2 De transitie  

Op 5 januari 2016 vergaderde de werkgroep Malawi met Annemarie Voorhoeve, tot dan voorzitter 

van de stichting QC Vluchtelingvrouwen, om de transitie te bespreken. Quality Centre was opgericht 

in 2006 om vluchtelingvrouwen op basis van gelijkwaardigheid te ondersteunen en langdurig te 

coachen, met als doel hen een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving te geven. Het doel 

van QC staat in de statuten omschreven als: het ondersteunen van mensen die onvoldoende in staat 

zijn om op eigen kracht hun kwaliteiten in te zetten in de samenleving. Leida's persoonlijke missie was 

ook om Spiral Dynamics integral principes toe te passen binnen het werk van QC. Na het wegvallen 

van subsidies in 2011 werd het steeds moeilijker de doelen te verwezenlijken. Met het wegvallen van 

betaalde professionals was het -  ondanks blijvende inzet van Leida als spil - niet mogelijk aan de 

oorspronkelijke opzet te voldoen. Daarom bood het bestuur aan om de stichting geheel aan het 

Malawiproject over te dragen. De werkgroep vond dat een goed idee en zo begon de voorbereiding 

van de overdracht.   

 

In 2016 heeft de werkgroep Malawi verder gestaag doorgewerkt aan de realiseren van de 

verschillende doelen. Na het realiseren van het Handboek Community Empowerment in a developing 

country door Mary Sibande en Leida Schuringa werden verschillende andere projecten opgestart in 

samenwerking met de Window of Hope Foundation (WoHF), waarvan Mary directeur is. Ook deze 

projecten werden onder de paraplu van QC gerealiseerd.  
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De definitieve overgang is wat vertraagd door late afronding van de financiën van QC en het zoeken 

naar een externe voorzitter. Leida Schuringa stemde toe penningmeester te worden en Liesbeth 

Redeke werd secretaris van het stichtingsbestuur. In de loop van het jaar werden diverse mensen 

gepolst om voorzitter van de Stichting QC te worden. Uiteindelijk werd dat Liesbeth Arends. Zij is 

opgeleid in de kunsten, theater en beeldkunst en heeft later geschiedenis/internationale 

ontwikkelingen gestudeerd. Nu is zij onder andere adviseur bij participatieprojecten.  

In november 2016 is het nieuwe bestuur geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.  

 

Wij willen hierbij nogmaals het oude bestuur danken voor hun inzet, vooral ook gedurende de laatste 

moeilijke jaren van afbouw.  

 

De formele naam van de stichting is Stichting Quality Centre. Als ‘werknaam’ is de afgelopen jaren 

steeds gebruikt: Quality Centre Vluchtelingvrouwen. Nu eigenlijk alleen het project Malawi is 

overgebleven, hanteren we als ‘werknaam’ Quality Centre Malawi. Het analoge en digitale archief van 

QC Vluchtelingvrouwen is opgeslagen bij en wordt beheerd door QC Malawi. De website die nu 

geheel in het teken staat van het Malawiproject, eveneens (zie www.qcnetwerk.nl). Het 

Facebookaccount is van naam veranderd. Met de afronding van de Financiële jaarrekening 2016 is 

ook het financiële beheer geheel overgegaan in handen van QC Malawi.  

 

 

 

 
 
Mary Sibande, onze samenwerkingspartner. 

 

 

http://www.qcnetwerk.nl/


6 

 

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 Brackenhoff, Jos van Dijk en 

Liesbeth Redeke. De werkgroep kwam in 2016 20 x bij elkaar, bijna steeds voltallig en soms met een 

gast erbij. Per project is een van de werkgroepleden de eindverantwoordelijke. 

 

Zie voor het bestuur 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.  

 

3.2 Communicatie met Mary en WoHF 

Het jaar 2015 en de eerste helft van 2016 waren moeilijke jaren in Malawi vanwege de gevolgen van 

klimaatverandering (overstromingen, droogte, hongersnood). Mary studeerde in 2014 - 2015 in Kenya 

aan de Great Lakes University of Kisumu. Zij haalde met succes haar Master in Community health and 

development. 

 

 
Vanwege de armoedeval was het voor haar een probleem om haar studie financieel af te ronden. Dit 

leverde haar erg veel stress op, waardoor ze minder actief was. Hierdoor en door technische 

problemen ging de communicatie soms moeizaam: internet/stroom valt vaak uit. De werkgroep heeft  

toen besloten om haar een persoonlijke lening van 2500 euro aan te bieden. Dit bedrag is 
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bijeengebracht door een persoonlijke bijdrage van de werkgroepleden aangevuld met enkele 

particuliere donoren. We hebben dit gedaan omdat we het erg belangrijk vonden dat Mary haar 

leven weer op de rails kreeg omdat zij echt de drijvende kracht van het project is.  Ze kan misschien 

een aanstelling bij een particuliere universiteit krijgen en dan betaalt ze de lening weer terug. In mei 

was de officiële diploma-uitreiking!! 

 

Mary schreef een mooi rapportje over de afronding van haar studie en kon toen zich weer met frisse 

moed wijden aan de projecten in Mangochi. We zijn toen ook een What’sApp groep gestart en dat 

werkt voor de communicatie erg goed, zowel voor foto’s over de voortgang als voor korte berichten.  

Mary maakt regelmatig verslagen van de voortgang van projecten en schrijft projectvoorstellen. Met 

enige regelmaat skypen Leida en Mary of bellen via Whatsapp. 

  

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, daar 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. Het is de bedoeling dat de projecten na enige tijd 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 ook 

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. 

 

4. Lopende projecten 

 

4.1 Educational Daycare Centre in Chitowa  

Dit gaat om de herbouw van een educatief kinderdagverblijf in Chitowa, Mangochi district.  

De herbouw van het EDC in Chitowa is onderdeel van een groter project, namelijk het opknappen en 

(ver)bouwen van in totaal drie kinderdagverblijven.  

 

Het is de bedoeling dat het Centrum in Chitowa een voorbeeld wordt voor omliggende dorpen. Als 

het een succes is, kan het andere gemeenschappen stimuleren zelf ook energie en materiaal te 

investeren in educatieve kinderdagverblijven. De "bottom-up" initiatieven die hierdoor ontstaan   

waarbij mensen zelf keuzes en plannen maken, zullen een verbeterde toegang tot onderwijs op het 

platteland tot gevolg hebben. En hiermee uiteindelijk verbeterde levensomstandigheden.  
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QC heeft dit Chitowa project aangemeld als Wilde Ganzenproject. De WoHF heeft uitgezocht wat er 

precies moet gebeuren en heeft de begroting opgesteld. Lokaal zijn bakstenen gemaakt en leden van  

de community zullen de werkzaamheden deels zelf uitvoeren. Wilde Ganzen heeft dit Chitowa 

project geaccepteerd. Het contract met de WoHF is in mei 2016 getekend.  

 

 
 

Doel is nieuwbouw van een kinderdagverblijf in Chitowa plus de aanschaf van spelmateriaal, begroot 

op € 7295 resp. € 320 = totaal € 7615. Hiervan moet door de werkgroep € 5200 gefinancierd worden. 

Dit bedrag moet uiterlijk 27 mei 2017 gehaald zijn. Dat gaat zeker lukken. We stonden op veel 

markten en bijeenkomsten met de spandoeken van Wilde Ganzen. O.a. met twee stands op de 

Vrijmarkt in Utrecht op Koningsdag die een opbrengst had van 1440 euro. Verder verkochten we 

biologische bloembollen, Malawiaanse tassen en andere spullen op kerstmarkten en andere locaties. 

We ontvingen collecteopbrengsten/giften o.a. van de Anglicaanse kerk in Utrecht (500 euro), de 

Jacobikerk (200 euro), de Tuindorpkerk (250 euro) en de Ludgeruskerk (500 euro). 

 

We hebben ook gepoogd om met dit project mee te dingen naar de Gouden Gans. Dankzij veel 

lobbyen is ons project op de 20e plaats geëindigd. Jammer genoeg niet voldoende om mee te dingen 

naar de prijs van € 10.000.   

 

Naast geld is er behoefte aan (lokaal slecht te verkrijgen) Engelstalige kleuterboeken. We hebben 

inmiddels een aantal verzameld en zoeken naar een manier om die - samen met kleertjes en 

speelgoed - naar Mangochi te versturen.   
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4.2  Landbouw  

De Window of Hope Foundation kon in 2013 een stuk land aanschaffen (13.000M2, 1.3 hectare, een 

lease voor 50 jaar) dankzij financiering door ons. Het oorspronkelijke doel was om daarop kantoren 

en een grote Community Hall te (laten) bouwen, om door verhuur uiteindelijk inkomsten voor WoHF 

te genereren (Hope Business Centre).  Door gebrek aan lokale initiatieven/managementkwaliteit (en 

de dreigende hongersnood) is besloten er voorlopig maïs en andere consumptiegewassen op te 

verbouwen.  

De oogst is in de beginjaren een aantal keer mislukt door diefstal, hippo’s en klimaatinvloeden. Een 

hoognodig hek om het land is inmiddels door ons gefinancierd en door Mary en Elliot gerealiseerd.  

 

  
Op onze suggestie is er (in het hek) een aantal Moringabomen geplant. Deze boom levert diverse 

eetbare producten1. 

 

Omdat er zo veel gebrek aan voedsel is, heeft de WoHF ons gevraagd mee te werken aan een 

landbouwproject. We legden dit jaar contact met Johannes Bos van Maluwa Ministries in Zomba die 

daar een groene landbouwmethode heeft ontwikkeld: Foundations for Farming, FfF, ook bekend als 

                                                           
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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Farming God’s Way. Zij promoten biologische, duurzame landbouw, o.a. met kippenmest en een 

irrigatiesysteem. De WoHF is op bezoek geweest bij Johannes en ze kwamen erg enthousiast terug.  

 

De WoHF heeft vervolgens een projectaanvraag geschreven: het Twin-Farming project dat bestond uit 

de combinatie van het verbouwen van mais en een kippenfarm om kippenmest te produceren. 

Hiermee zijn wij de boer op gegaan. Johannes is - op ons verzoek en door ons gefinancierd - ter 

plekke instructie gaan geven in Mangochi en wij hebben als een soort pilot een voorschot gegeven 

om te kunnen starten met het verbouwen van mais op deze wijze. Bij dit project is door Mary en 

Elliot de hele community betrokken: de aangrenzende percelen profiteren mee van de kennis en van 

het irrigatiesysteem. Ondanks allerlei tegenslagen (kippenmest veel te duur; een mierenplaag; 

stalkborers die zich nestelden in de mais; lang wachten op mogelijke financieringsbronnen waardoor 

de buren het vertrouwen verloren) is de eerste oogst een feit! Naast mais zijn ook verschillende 

soorten groenten en kikkererwten verbouwd.  

 

Met behulp van een financiële bijdrage van de Remonstrantse Kerk heeft de WoHF de aanschaf van 

een waterpomp en buizen voor het irrigatiesysteem kunnen kopen. Verder werd de aankoop van 

zaad, koemest en gedroogd gras ermee bekostigd. Ook is betaald voor het zware werk om de grond 

landbouwklaar te maken.  

 

  
 

Irrigatie met water uit de nabije Shire river 
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De mais doet het goed en de eerste groenten geoogst!!! 

 

 
 

Het geld dat we van de Pelgrimshoeve hebben ontvangen zal gebruikt worden voor een 6 weekse 

cursus waar Elliot en Charles (agrariër) samen naar toe zullen gaan. Deze cursus omvat zowel 

instructie betreft landbouwmethodes als business en managementtraining. 

 

4.3          Alfabetiseringscursus, literacy project. 

Een grote groep vrouwen van de Tulongosole groep in heeft in 2014 deelgenomen aan de training 

Economic Empowerment die door onze partnerorganisatie, de Window of Hope Foundation (WoHF), 

is georganiseerd. Cordaid heeft hier indertijd financieel aan bijgedragen. Deze training heeft de 
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vrouwen geholpen bij het opzetten van eigen ondernemingen. De groep heeft ook een dorpsbank 

opgericht waar vrouwen kleine bedragen kunnen lenen. De groep vergadert elke maand. De training 

bood de vrouwen de nodige managementvaardigheden. Ze hebben aangegeven dat ze graag verder 

onderwijs volgen, te beginnen met een cursus ‘lezen en schrijven’ omdat een groot aantal vrouwen 

analfabeet is. 

Het project kost 2500 euro, inclusief de training van de docenten, kosten van materiaal en van 

monitoring door de WoHF.  Duur van het project is ruim één jaar, inclusief evaluatie en follow up. 

Mary heeft een uitgebreid projectvoorstel geschreven.  

 

Cordaid geeft in 2017 voor het laatst een bijdrage aan dit soort projecten. Wij hebben dit eind 2016 

aangevraagd en Cordaid heeft 495 toegezegd. De WoHF levert zelf ook een heel kleine bijdrage van 

omgerekend 25 euro. Het bedrag dat dus nog nodig was, is 1980 euro. Cordaid verwacht al een 

eindrapportage eind 2017.  Mary gaf aan direct met de uitvoering te kunnen beginnen als wij de 

financiering rond zouden hebben. Wij hebben aanvragen lopen bij twee financiers en verwachten dat 

we het benodigde bedrag wel zullen krijgen in 2017. Om het project toch nu te kunnen laten starten, 

hebben we persoonlijk € 2000 voorgeschoten. Het project gaat in werking in januari 2017.  

 

4.4 Speelgoed 

In het begin van 2016 hebben we bijna 2000 euro overgemaakt naar de WoHF, bijeengebracht door 

een collecte in de Dominicuskerk (2015) en de bollenverkoop (2015). Dat geld is besteed aan 

speelgoed in de vier educatieve kinderdagcentra en aan de bouw en inrichting van een keukentje bij 

een van de centra en aan eten. 

  

4.5 Diversen 

Er ligt een plan klaar voor een aantal 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.  

 

Er was een noodkreet van Elliot: SOS for Brighton Kapito , een verzoek om studiefinanciering. We 

hebben dit verzoek doorgespeeld naar Oliver Ntenje, die stichting heeft met dit doel (voor 

Mangochi). En misschien gaat dit in 2017 lukken. 

 

4.6 Publiciteit 

We hebben een website waarop de voortgang van de projecten wordt bijgehouden. Twee keer per 

jaar sturen we een nieuwsbrief rond naar onze mailchimp 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 bepaalde artikelen/nieuwsberichten. We zoeken naar manieren om meer 

gebruik te maken van de sociale media bij onze communicaties en fondsenwerving.  

 

4.7 Samenwerkingspartners 

Belangrijke samenwerkingspartners in 2016 waren:  

* Annette van Dijk van stichting Afripads, die 3 jaar in Zomba gaat wonen om een distributienetwerk 

op te zetten voor uitwasbaar maandverband. Zij regelt voor ons de katoenen tassen die we verkopen. 

* GlobalGoals4Utrecht 
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* Johannes Bos, Maluwa Ministries in Zomba, Malawi: adviseur voor de landbouw 

* John Huyberts, http://huibertsbloembollen.nl/, die ons biologisch geteelde bloembollen tegen 

inkoopsprijs levert. 

* Wilbrord Braakman, landbouw adviseur Nederland 

* vriendengroep Giel van Dam; biedt standplaats op vrijmarkt bij zijn huis (Weerdsingel) en biedt  

opbrengst van zijn stand  aan ons project (Wilde Ganzen , Chitowa) 

* Movares. Architect Edwin Megens van Movares heeft een ontwerp gemaakt voor de te bouwen 

kantoren en Community Hall voor het Hope Business Centre. Voorlopig is er geen plan noch geld om 

te gaan bouwen. 

 

4.8 Financiers/donateurs: 

* Dominicuskerk, Amsterdam 

* Tuindorpkerk, Utrecht 

* Jacobikerk, Utrecht 

* Ludgeruskerk, Utrecht 

* Remonstrante Broederschap NL 

* de Pelgrimshoeve 

* Cordaid 

* Wilde Ganzen 

* aantal particuliere donateurs 

  

5.  Bestuur 

 

5.1 Algemene gegevens 

Het bestuur van het Quality Centre bestond dit jaar uit:  

- Voorzitter:   Anne-Marie Voorhoeve 

- Secretaris:   Chantal Gill’ard 

- Penningmeester:  Martine Teeselink 

- Lid:   Farida Farhadpour  
In november 2016 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden.  
De nieuwe bestuursleden zijn:  

- Voorzitter:      Liesbeth Arends 

- 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 

Facebook pagina Quality Centre: www.facebook.com/qcnetwerk 

Facebook pagina Window of Hope Foundation: www.facebook.com/pages/Malawi-Window-of-Hope 

Bankrekening:  NL101INGB0004256879 ten name van Stichting Quality Centre. QC heeft ANBI status. 

 

5.2 Aanpak 

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 

http://huibertsbloembollen.nl/
http://www.qcnetwerk.nl/
http://www.hopebusinesscentre-malawi.com/
http://www.facebook.com/qcnetwerk
http://www.facebook.com/pages/Malawi-Window-of-Hope
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genereren we geld voor de algemene onkosten zoals bankkosten, de kosten van hosting, de 

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

algemene giften en de verkoop van bollen.  

 

5.3 Financiën 

Op de website kunt u ook ons Financieel Jaarverslag vinden. We bekostigen onze projecten door 

subsidies, particuliere bijdragen en verkoop van artikelen. Sinds kort zijn we begonnen met het 

werven van vaste donateurs.   

 

6. Plannen voor 2017 

 

De lopende projecten gaan door in 2017 of kunnen worden afgerond:  

- De training van de docenten voor de alfabetiseringscursus is gestart. Er kunnen meer 

deelnemers meedoen dan eerst waren aangemeld. 

- De benodigde gelden voor Chitowa zijn bijna binnen. We hopen dat na mei met de bouw kan 

worden begonnen. De herbouw van Chitowa is onderdeel van een uitgebreider plan voor de 

bouw en inrichting van nog eens 2 educatieve kinderdagverblijven. De financiering hiervoor 

kan een volgend project worden. 

- Landbouw: in april gaan Elliott en Charles naar een 6 weekse training van Foundations for 

Farming. Ze leren daar over duurzame landbouw maar ook financiële en management 

vaardigheden. We hopen voldoende fondsen te vinden om het aanvullende project van Twin 

Farming, het opzetten van een kippenfarm (o.a. om daar mest van te betrekken) in gang te 

zetten. Ook denken we na samen met de WoHF over volgende stappen om het project te 

verbreden. 

Nieuwe plannen zijn: 

- Meer bekendheid en draagvlak in Utrecht en Nederland, o.a. via aansluiting op projecten van 

de gemeente Utrecht in het kader van Utrecht4GlobalGoals. 

- Vergroten draagvlak in Malawi, o.a. via de idee om mensen op te laten leiden door Mary in 

de methode Community Empowerment. Hiermee kan ze een steungroep voor de WoHF 

vormen. We gaan dit aanvragen bij de stichting Diopharte en nemen daarin het al bestaande 

trainingplan CE mee.  

Te verwachten donaties in 2017:  

- de fooienpot van cafe Averechts (voor het alfabetiseringsproject)  

- een collecte in de Dominicuskerk in Amsterdam (voor een kinderdagverblijf).  

- met een kraam op de vrijmarkt op Koningsdag (voor het project Wilde Ganzen). 

 

Een ingekorte Engelse versie van dit jaarverslag wordt naar de Window of Hope Foundation gestuurd.  

Zij zullen ons hun jaarverslag sturen. 

 

  

 


