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4e Kwartaalverslag 2013
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in
eeuwigheid. Amen. Romeinen 11:36

Van de voorzitter
Een korte terugblik op een bewogen jaar waarin we op eigen benen zijn gaan staan.
We hebben een vliegende start gemaakt als zelfstandige stichting. Met een ANBI status
een website en een meerjarenplan.
Super maar het gaat natuurlijk om de kinderen in Malawi. We zien dat met een klein
beetje hulp de mensen daar al eigen voedsel kunnen verbouwen. En dat de opvang en
onderwijs voor de kinderen structuur gaat krijgen. Ook de uitstraling naar andere dorpen
is mooi om te zien, er komt daar al spontaan ook hulpvraag vandaan.
Dankbaar zijn we dat u als donateurs ons trouw bent gebleven en trots op u als nieuwe
donateur.
We hebben weer mooie plannen gemaakt voor 2014 en in vertrouwen op God gaan we
er met elkaar voor.
Fijn dat u betrokken wilt zijn bij “ons” project
Dick van der Staaij

De ANBI status
Zoals onze voorzitter schreef in zijn voorwoord, wij hebben de ANBI status. Op de valreep van 2013 kregen wij
officieel te horen van de belastinginspecteur dat de status aan is toegekend met ingang van de oprichtingsdatum.

IN DIT NUMMER
Nieuws van het bestuur
Van de voorzitter

Opbrengst statiegeldpalen.
Zowel bij de Plus supermarkt Hans Bogaerts als bij Jumbo supermarkt van Daalhuizen
hebben wij het afgelopen jaar een statiegeldpaal mogen plaatsen. Beide statiegeldpalen
hebben heel veel maaltijden opgeleverd voor het project. Namens de kinderen in Malawi
willen wij de gulle gevers hiervoor hartelijk bedanken.
We bedanken Hans Bogaerts en Marcel van Daalhuizen heel hartelijk voor de mogelijkheid om de statiegeldpalen te kunnen plaatsen. Natuurlijk hopen we in het nieuwe jaar
ook weer de nodige bonnetjes te mogen ontvangen
Weet u ook een supermarkt die bereid is een statiegeld te plaatsen? Wij ontvangen wij
graag van u een reactie.

ANBI status
Opbrengst statiegeldpalen.
Gift CBS de Meander
Aankondiging Malawirun

Nieuws uit Malawi:
Malawi - Bezoek aan Malawi door Anneke Smit
Malawi -Varkens voor het project

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

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



6 februari Malawi avond.
Voorlichting over de stichting en de Malawirun



19 en 20 September 2014
Malawi Run

Bezoek Anneke aan Malawi
Op zaterdag 23 november 2013 heb ik een bezoek gebracht aan het project in Msipazi Area
en Lutete CBCC. Vanwege de heftige regen die morgen was er een groot deel van de vertegenwoordiging elders naar een belangrijke meeting omdat deze verzet was naar de middag.
Bij aankomst was er een warm welkom. Laston, de voorzitter van de CBO, hij heette ons
welkom en deed verslag wat er het afgelopen jaar
allemaal was gerealiseerd. Hij deed verslag van
de opbrengst van het land (ons al bekend) en
vertelde dat de opslag in een kamer in een huis
werd gedaan. De opbrengst is voldoende voor het
hele komende seizoen. Hij benoemde de vooruitgang van de kinderen die vanuit de CBCC naar de
lagere school door zijn gestroomd het goed doen.
Hij sprak zijn dankbaarheid uit dat wij hun deze
hulp hadden geboden en hoopte dat wij dit zouden
blijven doen in de toekomst.
Het was terug te zien dat het lesmateriaal en
speelgoed dat we het vorig jaar hadden gekocht voor de CBCC goed gebruikt worden maar
ook met zorg worden bewaard.
Ik heb een korte toespraak gehouden, waarin ik o.a. heb benoemd dat wij het fijn vonden dat
de bevolking zo goed heeft meegewerkt en dat het resultaat zo goed is zodat we dit jaar minder voeding hoeven te verstrekken.
Aansluitend bezochten we een gedeelte van het land waar men de mais verbouwt. Ook werd
er al op een paar plaatsen gewerkt aan het maken van organische mest. Dit is echter nog erg
weinig om daar voor het hele seizoen voldoende aan te hebben. Er zal het komende seizoen
veel aandacht besteed moeten worden in het maken van organische mest, Farming Gods
Way.
Op de terugweg bezochten we ook nog de Wadunda CBCC. Deze heeft ook een verzoek
ingediend met de vraag hen op weg te helpen. Zij zijn wel wat kleiner maar ook veel armer.
Er is geen gebouwtje maar een rieten afdak met palen. Het is niet waterdicht dus bij regen is
er geen droge plek.

Varkens voor het project.
Als bestuur hebben we gemeend het project in Msipazi
Area een vijftal biggetjes te schenken. Omdat het landbouwproject een succes is geworden en men genoeg
mais heeft geoogst om voor de kinderen pap te maken,
was er een ruimte ontstaan in de begroting om dit voor
hen te verwezenlijken.
Op deze manier willen wij hen stimuleren om op deze
weg door te gaan en hen weer een stukje verder op
weg te helpen naar een betere toekomst.

MalawiRun in 2014
Stichting Samen voor Malawi
Pruimendijk 101b
2989 AH Ridderkerk
Tel.: 078-6817445
E-mail: info@samenvoormalawi.nl
Website : www.samenvoormalawi.nl
Reknr. Rabobank:
NL64 RABO 0123960053
t.n.v. Malawi
(bij voorkeur met + uw straatnaam +
huisnummer + postcode)

Bert en Hieke Benschop, een echtpaar dat de stichting en het project een warm hart toedraagt, hebben het idee aangedragen om een sponsorloop te organiseren. Bert is hier met
een groep enthousiaste mensen mee bezig om dit te realiseren. Hieronder volgt het persbericht.
Stichting Samen voor Malawi organiseert op vrijdag 19 en zaterdag 20 september van 16.00
uur tot 16.00 uur een Run, de Malawi Run. De Run is opgezet in groepjes van 6 personen,
die 6 uur op en 6 uur af een traject van 60 km afleggen, afwisselend fietsen en hardlopen.
Met deze Run, die dus 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. Helaas overlijden daar nog steeds kinderen door ondervoeding.
Naast deze Run van 24 uur zal er op zaterdag 20 september in de ochtend om 10.00 uur een
Kidsrun worden georganiseerd en om 14.00 uur een run van 5 km met inschrijfgeld.

Gift CBS de Meander.
Van basisschool de Meander uit Hendrik
ido Ambacht mochten wij een gift ontvangen van € 219,16. Dit bedrag was bijeengebracht tijdens de kerstcollecte die gehouden is met het kerstfeest op school.
We willen de kinderen en leerkrachten
langs deze weg hartelijk bedanken voor
hun bijdrage.

