Wat moet er nog gebeuren?
 Het verhogen van één maaltijd naar twee maaltijden
per dag.
 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.
 7 sept. Zomerparkdag Hendrik Ido Ambacht
 September 2014 Malawi Run

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

Stichting Samen voor Malawi

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013
juli 2013
‘Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en
de arme gerechtigheid.’ Psalm 82:3
In het afgelopen kwartaal is er nogal wat gebeurd. Niet alleen
is er veel ontwikkeling in het project, waar er tijdens het
schrijven van dit verslag druk wordt gewerkt aan het binnen
halen van de oogst, maar ook organisatorisch zijn er veel
veranderingen geweest.
Sinds 28 juni zijn wij officieel zelfstandig als Stichting Samen
voor Malawi. Dit verslag krijgt u dan ook namens de nieuwe
Stichting Samen voor Malawi. Wij zetten ons volledig in voor
de geringe en de wees en weten ons door God geleid in deze
situatie en wij vertrouwen erop dat Hij ons leidt ook in het
doorgaan in het omzien naar onze medemens.
Dankbaar zijn we zeker door alle bemoedigende woorden van
velen van u in de afgelopen periode. De giften die we hebben
ontvangen zijn tot nu toe door Stichting Partners in Hoop
beheerd en zullen, nu wij een eigen bankrekening hebben,
binnen afzienbare tijd worden overgemaakt. Wij hebben u in
het vorige kwartaalverslag ook al geschreven: Zonder uw
giften was er niet veel tot stand gekomen en we hebben
daardoor het afgelopen kwartaal al weer heel wat resultaten
kunnen boeken. We hopen en bidden dat u ook in de toekomst
ons wilt blijven ondersteunen.
Gods zegen
Namens het bestuur van St. Samen voor Malawi
Stichting Samen voor Malawi

De nieuwe Stichting Samen voor Malawi

Malawi - Maaltijdvoorziening

Voordat we u een weergave willen geven welke
ontwikkelingen er in Malawi zijn, willen wij ons als bestuur
eerst voorstellen.

Gedurende het tweede kwartaal en met
name april en mei, was die ene maaltijd die
wij verstrekten ook het enige wat de
kinderen te eten kregen. Dit was ook terug
te zien in hun gewicht wat helaas weer terug
afgenomen is. De groei en ontwikkeling van
deze kinderen blijven hierdoor helaas nog
achter. In juni kon het eerste gedeelte van
de gewassen worden geoogst, wat ook wat extra groenten
opleverde als voeding.

Dick van der Staaij (56) – Voorzitter
Commercieel Directeur bij een bedrijf in de
interne transportbranche.
Bram Waleboer (54) – Penningmeester
Financieel Interim Manager
Anneke Smit (51) – Secretaris
Project Manager
Nico van Leeuwen (31) – lid
Technisch specialist in de
scheepsbouwbranche
Kees Oosterloo (54) – lid
Service Coördinator bij een bedrijf in de
interne transportbranche

Wij zijn nog druk bezig met de aanvraag van de ANBI status
bij de belastingdienst. Waarvoor diverse zaken eerst geregeld
moeten worden. Tot die tijd zullen wij onder de ANBI van de
Vrije Evangelische Gemeente Maranatha in Hendrik Ido
Ambacht opereren.
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In deze maanden kan de temperatuur in Malawi aardig dalen
(<10 C). Er worden hier in Nederland kindertruitjes gebreid
waar de kinderen erg blij mee zijn. Inmiddels zijn er al meer
dan 10 truitjes die kant opgegaan. Mocht u graag de
breinaalden hanteren nemen wij deze graag mee (mt 96 t/m
122) in november naar Malawi.

Training Vrijwilligers
In april is er een training gegeven aan
de vrijwilligers van de CBCCC. Deze
vrijwilligers zijn voornamelijk moeders
van de betrokken dorpjes die zich
inzetten om deze kinderen overdag
kleuteronderwijs te geven. Zij dragen
ook zorg voor het verstrekken van de maaltijd.
De maïs is al bijna klaar om te oogsten. En
ook de noten en zonnebloemen zullen
binnenkort worden geoogst. In juni zijn de
bonen al geoogst en een deel daarvan is
verkocht om suiker en zout te kopen.
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