April 2014

1e Kwartaalverslag
2014
Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heere.
Hij zal hem zijn weldaad vergelden. (Spreuken 19:17)

Van het bestuur
We zijn als nieuwe stichting nu driekwart jaar onderweg en het bestuur begint zijn draai te
vinden. Diverse plannen zijn gesmeed, een aantal zijn volop in voorbereiding en enkele
worden zelfs ten uitvoer gebracht. Natuurlijk kunnen we dit niet doen zonder uw steun,
daarom presenteren wij u met groot genoegen alweer ons derde kwartaalverslag waarin
wij u wederom over diverse activiteiten op de hoogte brengen.
Vriendelijke groeten, het bestuur.

Van de penningmeester
Over 2013 is het boekjaar afgesloten de cijfers zijn geplaatst op onze site. Ook is de begroting in basis gelegd. Voor het komende jaar staan er diverse acties gepland om voldoende financiën binnen te krijgen om het werk wat
wij gestart zijn voort te kunnen zetten. Zoals u elders
in dit kwartaalverslag kunt lezen zijn wij gestart om
een tweede gebied te gaan ondersteunen. Dit doen
we niet uit overdaad van onze financiën, maar omdat
wij het op ons hart hebben om ook daar de helpende
hand te bieden op dezelfde wijze als dat wij dat al met
het Mzuzu Children Feeding Project doen. Wij vragen
u dan ook om ons ook in de toekomst te blijven ondersteunen zodat de kinderen daar minder ondervoed naar school kunnen en een betere
toekomst zullen krijgen.
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Start tweede project in Wadunda.
Is het gras altijd groener bij de buren? Daar lijkt het altijd wel op. Doordat we gestart zijn in
Malawi met ontwikkelingshulp wordt dit natuurlijk ook in de omgeving van ons project opgemerkt. Al snel kwam er dan ook een aanvraag van een gebied niet ver van het project
wat we waren gestart. We schreven er al
eerder kort over in het kwartaalverslag van
het derde kwartaal van 2013. In februari heeft
het bestuur besloten om daadwerkelijk hulp te
gaan geven in dat gebied. De naam van het
project is Wadunda. Het gaat hier om eenzelfde groep kinderen in de leeftijd van 3 t/m 5
jaar die sterk ondervoed zijn. Ook zullen we
ze gaan ondersteunen in het verbouwen van
de gewassen en zullen dit keer direct starten
op de Farming Gods Way.

Over de Malawirun
Overhandiging cheque van Jumbo statiegeldpaal

Nieuws uit Malawi:
Start tweede project in Wadunda.
Even voorstellen: onze coördinatoren

Wat moet er nog gebeuren?






Watervoorziening
Bouwen van een schoolblok
Training over voeding
Training Farming Gods Way

Wat hebben we daar nog voor
nodig?




Donateurs
Fondsen

Koop een sleutelhanger
Steun onze stichting en koop een
mooie Malawi sleutelhanger.
Leuk om cadeau te geven of zelf
mee te pronken.
Voor maar € 3,50 per heb je al zo’n
originele handgemaakte sleutelhanger. Keuze uit 3 modellen.

Even voorstellen: Onze coördinatoren in Malawi
Bij velen van jullie is bekend dat Seke en
Suzanne Nyirenda onze coördinatoren ter
plaatse zijn. Wat houdt dat in en hoe werkt
dat daar?
Vanuit Malawi zorgen Seke en Suzanne er
voor dat alles wordt uitgevoerd zoals wij het
beogen. Dit houdt niet in dat wij het hier
bedenken en dat hun het zo lukraak uitvoeren. Doordat Seke een Malawiaan is, weet
hij natuurlijk hoe zaken in Malawi gaan, wat
er echt nodig is en hoe wij dat het beste
kunnen realiseren. We hebben dan ook samen met hen de plannen opgesteld. Seke regelt
het gedeelte in Malawi waarbij hij moet onderhandelen over prijzen en goederen. Tevens is
hij de spreekbuis in de lokale taal het Tumbuka en onderhandelt met de bevolking. Suzanne
zorgt ervoor dat de dingen ook daadwerkelijk gebeuren zoals het wordt afgesproken en ook
nog binnen een gestelde termijn. Met haar westerse achtergrond is de uitvoering en de terugkoppeling strak en zoals afgesproken. Zij communiceert weer richting ons in Nederland. Mede
dankzij hun inzet worden de plannen omgezet in daden. Wij hopen en bidden dat zij nog lang
onze mond, handen en voeten in Malawi zullen en kunnen zijn.

MalawiRun 2014
Rennen voor Malawi voor een betere toekomst voor de ondervoede kinderen
Zoals we in het vorige kwartaalverslag al schreven, organiseren wij op vrijdag 19 en zaterdag
20 september van dit jaar ons eerste grote evenement, de Malawi Run. Het initiatief van dit
evenement ligt bij Bert en Hieke Benschop. Bert is zelf een marathonloper en samen met zijn
vrouw wilden ze iets organiseren om de kinderen in Malawi te kunnen helpen. Als Stichting
hebben wij dit evenement omarmd en samen staan we voor een behoorlijke klus. De Malawi
Run is een 24 uurs spronsorloop. De Run is opgezet in groepjes van 6 personen, die 2 maal
een traject van 60 km afleggen, met een rustpauze van 6 uur, afwisselend fietsen en hardlopen. Met deze Run, die totaal 24 uur duurt en waarbij de deelnemers zich individueel of in
groepsverband laten sponsoren, wordt er geld bij elkaar gebracht om kinderen in Malawi een
betere toekomst te geven.
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Naast deze sponsorloop zal er ook een 5 km Run zijn
door Hendrik Ido Ambacht waar de deelnemer alleen
inschrijfgeld voor hoeft te betalen. Maar hiermee zijn we
er nog niet want er zal ook een KidsRun zijn waarbij kinderen t/m 12 jaar zich laten sponsoren voor het rennen
van een bepaald afgebakend rondje. De uitvalsbasis is
het kerkgebouw van de VEG Maranatha te Hendrik Ido
Ambacht. Naast deze lichamelijk inspannende activiteiten
zullen er nog andere activiteiten worden georganiseerd in
en om de kerk en zo is er dus voor alle leeftijden iets te
doen. Deze activiteiten dienen nog verder vorm te krijgen
en daarvan houden we u zeker van op de hoogte.
Voor verdere informatie over de Malawi Run en inschrijving verwijzen we jullie graag naar onze website.

Overhandiging cheque van Jumbo statiegeldpaal
21 Februari 2014, werd er door Kees Paans van Jumbo van Daalhuizen een cheque overhandigd aan de
St. Samen voor Malawi. De cheque vertegenwoordigde een waarde van € 934,55. Het is een prachtig bedrag. Dit bedrag is bijeengebracht door statiegeldbonnetjes die de klanten van Jumbo afstonden aan de
statiegeldpaal. Deze mocht de tweede helft van 2013
bij de lege flessenautomaat staan. Bram Waleboer en
Kees Oosterloo, penningmeester en bestuurslid van
St. Samen voor Malawi, namen de cheque in ontvangst.
St. Samen voor Malawi wil Jumbo van Daalhuizen hartelijk bedanken voor het plaatsen van
de statiegeldpaal en alle klanten die hun statiegeldbonnetjes hebben afgestaan

