Oktober 2013
derde kwartaal

Kwartaalverslag
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Luk. 11:10
Het afgelopen kwartaal is voorbij gevlogen en er is weer veel te vertellen. De resultaten
van het afgelopen jaar hebben we nu in beeld. Het ene is zeer bemoedigend en het andere vergt wat meer aandacht in het komende jaar. We hebben Gods leiding mogen
ervaren en zoals de tekst hierboven ook zegt, mochten wij van Hem ontvangen, vinden
en er gingen deuren open. Zeker op het moment dat andere gesloten werden.

Succes op de zomerparkdag
De Zomerparkdag in Hendrik Ido Ambacht was een
succes. De opbrengst was € 275,-. Dit is ruim twee
zoveel als vorig jaar. En het was goed om dit met
inzet van een leuk team te doen.

Nieuws over de stichting
Ook op organisatorisch gebied moest er veel gebeuren. Een nieuwe stichting vraagt ook
veel tijd. Zo zijn we druk geweest met het maken van ons beleidsplan waar de laatste
hand aan wordt gelegd. De website is in de lucht. De bankrekening die toch nog meer
aandacht vroeg dan wij hadden gewild en ingeschat, is inmiddels geopend. Zo hopen we
de automatisch incasso, wat via een contract met de bank loopt, nu toch snel rond te
hebben. De ANBI status is inmiddels aangevraagd bij de belastingdienst.

Bezoek aan Malawi door Anneke Smit
In het komende kwartaal zal Anneke Smit
voor 4 weken naar Malawi gaan en zal daar
het project gaan bezoeken maar ook twee
nieuwe hulpvragen onderzoeken. Natuurlijk
kunt u in het volgende verslag daar over
lezen.
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Complimenten van primary school



Kinderen eten voedsel van eigen oogst

Wat moet er nog gebeuren?

Malawi - De opbrengst van de oogst



Alles is van het land en geïnventariseerd. Als
we de opbrengst tegenover de investering
zetten kunnen we helaas geen winst op financieel gebied laten zien. De oorzaak ligt voornamelijk in het feit dat het land wat nu bewerkt
is oor het eerst gebruikt is. Daardoor moest er
extra bemest worden. Kunstmest is een zeer
duur product ten opzichte van het zaad.






Aanschaf van geiten en
melkkoeien
Watervoorziening
Bouwen van een
schoolblok
Training over voeding
Training Farming Gods
Way

Wat hebben we daar nog voor
nodig?




Donateurs
Fondsen

Welke acties lopen er momenteel en waar kunt u ons de
komende tijd vinden?



Statiegeldpaal bij de Supermarkt Plus aan de Volgerlanden in Hendrik Ido
Ambacht



1 juli t/m 31 dec. Statiegeldpaal bij de Jumbo in
Hendrik-Ido- Ambacht.



19 en 20 September 2014
Malawi Run

Overview result of investments in farming
Income harvest
Expenses
product
number
MK
product
number
Maiz
1350 kg 108.000 Maiz
16 kg

MK
10.000

Soya

80 kg

16.000 Soya

20 kg

4.000

Beans

240 kg

72.000 Beans

20 kg

6.500

Groundnuts

40 kg

16.000 Groundnuts

20 kg

6.500

Sunflower

15 kg

9.000 Sunflower

2 kg

1.200

NPK

6 bags

85.200

UREA

3 bags

47.930

UREA Ferterlizer

4 bags

58.000

NPK Ferterlizer

2 bags

29.000

221.000
€ 451,--

248.330
€ 565,--

Zoals we u al eerder lieten weten zijn we druk met een nieuwe landbouw methode
‘Farming Gods Way’. Hierdoor is er uiteindelijk geen kunstmest meer nodig en wordt er
door de bevolking mest gebruikt van organisch materiaal. Zoals het zich nu laat zien zal
het financiële plaatje er volgend jaar veel beter uitzien.

Malawi - Maaltijdvoorziening
Het financiële resultaat mag dan niet positief uitpakken maar we kunnen u verder heel
veel mooie dingen vertellen.
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Zo zijn ook in Malawi in september weer de scholen begonnen en zijn er diverse kinderen doorgestroomd naar de
primary school (basisschool). We kregen de complimenten
dat de kinderen die bij ons (CBCCC : Community Based
Child Care Centre) vandaan kwamen het beter doen op
school dan de kinderen die niet bij ons zijn geweest.
De opbrengst van de oogst zorgt er nu voor dat het niet
nodig is de kinderen momenteel bij te voeden met Likuni
Phala. Ook is het aantal kinderen dat nu nog naar de
CBCCC komt (de wezen en half wezen) mede doordat
kinderen naar de primary school zijn doorgestroomd
geslonken van 52 naar 36.
Het resultaat is zeer bemoedigend en de investering geeft uiteindelijk een positief resultaat. Maar we zijn er nog niet. Want er is meer nodig dan gewassen en maaltijden.
Een belangrijke andere voeding is vlees en melk. We zijn nu aan het onderzoeken of we
het geld wat we voor de Likuni Phala hadden gereserveerd kunnen gebruiken voor melkkoeien en geiten.

Malawi - Nieuwe projecten?
Een andere vraag vanuit Malawi om een stenen schoolgebouw te bouwen zijn we aan
het onderzoeken en de eerste contacten zijn gelegd met een organisatie hier in Nederland die zich daar voor inzet. Ook bereikte ons de hulpvraag van 2 naburige dorpen om
ook hen te ondertsteunen met voedsel en zaaigoed. Ook deze verzoeken zullen wij
nauwkeurig bekijken en en toetsen op eventuele haalbaarheid.

