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Inleiding 
 

2020, het geboortejaar van onze stichting, was voor ons allen een belangrijk jaar. Veel moest er 

gebeuren, corona problematiek maakte het ons niet altijd gemakkelijk. We zijn daarom dankbaar dat 

we toch zoveel hebben kunnen doen. Moses, Janien en hun kinderen zijn naar Malawi vertrokken 

om de werkzaamheden op te starten. 

De ANBI status is verkregen, de eerste waterputten zijn geslagen en onze sponsoren brachten de 

financiële middelen op tafel om te kunnen starten, de doelstellingen van onze stichting verder te 

gaan realiseren. We kijken uit naar 2021 om de mensen van Phulanya verder te helpen en bidden 

hen Gods zegen toe. 

In dit activiteitenverslag worden alle activiteiten beschreven die in het jaar 2020 zijn gedaan door 

stichting One Hope Malawi. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar het jaar 2021, wat willen wij in 

dat jaar gaan bereiken.  

Met vriendelijke groet, 

Martin Rietveld 

(voorzitter bestuur Stichting One Hope Malawi) 

 

 

 

 



Terugblik naar het jaar 2020 
 

Oprichting en start 
In het jaar 2020 is de stichting One Hope Malawi op 4 maart opgericht. Martin Rietveld (voorzitter), 

Auke Minnema (penningmeester) en Annemijn van den Boogaard (secretaris) zijn de bestuurleden 

van de Stichting One Hope Malawi. Het was bijzonder om na jaren van ideeën en overleg nu eindelijk 

tot de oprichting van de stichting te komen. Moses Banda en Janien Banda – de Witte werden 

aangesteld als veldwerkers. Zij zullen het werk van de stichting gaan verrichten in Malawi. Op 4 

septemeber 2020 zijn zij vertrokken naar Malawi met hun twee kinderen. Zij hebben zich gevestigd 

in Zomba, ongeveer 30 minuten rijden van Phulanya. In Phulanya zullen alle werkzaamheden van de 

stichting One Hope Malawi plaats vinden in het jaar 2020.  

Onderzoek 
Om een goed project op te starten, vonden wij het als stichting belangrijk dat er eerst een goed 

onderzoek werd gedaan in het dorp Phulanya. Dit is gebeurd in de maand november. Het 

onderzoeksbureau ‘ERA Research’ heeft dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoekteam, dat bestond 

uit 9 onderzoekers, heeft vier weken lang onderzoek gedaan in het dorp Phulanya. Daarbij werd er 

gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zo werd ieder huis 

bezocht voor een interview, werden er enquêtes afgenomen, werden er groepsgesprekken 

georganiseerd en werd er onderzoek gedaan in scholen, ziekenhuizen en andere instanties in de 

buurt. Hierdoor heeft het onderzoeksteam een heel duidelijk beeld gekregen van alle kwaliteiten en 

problemen in Phulanya. Tijdens het onderzoek werden de volgende onderzoeksgebieden belicht:  

- Gezondheidszorg 

- Onderwijs 

- Landbouw 

- Klimaatveranderingen (overstromingen) 

- Loopbaanbegeleiding 

- Evangelisatie 

Het was goed om te zien dat de bewoners van Phulanya het onderzoeksteam goed bij hebben 

gestaan. Vanaf het begin was het duidelijk voor de bevolking dat het niet om geld of het krijgen van 

hulp ging, maar om het goed in kaart brengen van de huidige situatie. Toch bleef het moeilijk voor 

de bevolking om niet iets te verwachten van ons. De meeste organisaties komen met voedsel, geld 

of andere materialen. Het onderzoeksteam had hier rekening mee gehouden en heeft alle 

informatie die nodig was voor het onderzoek op meerdere manieren en via meerdere kanalen 

verkregen. Op deze manier was het mogelijk om na te gaan of dat de informatie wel echt klopte. 

Sommige gezinnen gaven bijvoorbeeld aan dat ze helemaal geen oogst hadden, maar in het 

groepsgesprek kwam naar voren dat er wel degelijk oogst was in 2020.  

Uit het onderzoek kwamen, in het kort, de volgende dingen: 

- Gezondheidszorg: De bevolking heeft nauwelijks toegang tot medische hulp, de bevolking 

zoekt hulp bij toverdokers of andere dokters die niet getraind zijn, er is nauwelijks toegang 

tot schoon drinkwater 

- Onderwijs: Veel kinderen gaan niet naar school vanwege de afstand die zij moeten lopen 

naar school, het kleuteronderwijs is net opgestart, maar heeft veel behoefte aan uitbreiding, 

er zijn maar heel weinig kinderen die uiteindelijk naar het voorgezet onderwijs gaan, er is 

niemand in het dorp die uiteindelijk een beroepsgerelateerde studie kan volgen. 



- Landbouw: Phulanya heeft geen commité voor landbouw, er is sprake van afwisseld droogte 

en overstromingen dat er voor zorgt dat de oogst vaak mislukt, er wordt nauwelijks gebruik 

gemaakt van irrigatie, er is veel behoefte aan begeleiding wat betreft wat er geplant kan 

worden gezien de weersomstandigheden in Phulanya. 

- Klimaatveranderingen: Er zijn jaarlijks overstromingen die gekomen zijn na de aanleg van de 

asvaltweg, na een periode van overstromingen komt er ieder jaar een periode van extreme 

droogte, veel bomen zijn omgehakt in de afgelopen jaren, de huizen en de wegen in 

Phulanya zijn erg getroffen door de jaarlijkse overstromingen, er is sprake van meer honger 

door de jaarlijkse overstromingen en periodes van droogte. 

- Loopbaangeleiding: De kinderen van Phalanya krijgen geen loopbaanbegeleiding 

aangeboden op het basis- en voorgezet onderwijs, veel kinderen kiezen voor beroepen die 

zij zien in het dorp (verkoper op de markt, klusjesman etc.) 

- Evangelisatie: Het meerendeel van de bevolking in Phulanya in Christen, een kleine 

minderheid is Moslim, de meeste inwoners van Phulanya gaan iedere week naar de 

kerk/moskee.  

Op basis van dit onderzoek zijn er plannen gemaakt voor vervolgprojecten voor het jaar 2020 en de 

komende jaren.  

 

 

Waterputten 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nauwelijks toegang was tot schoon drinkwater. 

Aangezien dit één van de basisbehoeften is van de mens, hebben wij als stichting besloten hier in 

2020 al een project van te maken. In december hebben wij dan ook drie waterputten geboord in 

Phulanya. Deze waterputten liggen ver uit de buurt van elkaar, zodat zoveel mogelijk mensen 

toegang hebben tot deze waterputten. In het dorp werd er een speciaal commité opgericht die het 

hele proces van het aanleggen van de waterputten in de gaten heeft gehouden. Omdat sommige 

oude waterputten zout waren geworden, werd de kwaliteit van het water goed in de gaten 

gehouden. Nadat het water werd gevonden, werd er iedere keer gekeken hoe het water smaakte. 

Onze bevindingen waren dat de oude waterputten niet diep genoeg waren, omdat het zoute water 

pas verdweem na 30 – 35 meter diepte. Alle drie de waterputten zijn dan dus minimaal 45 meter 

diep geboord. Dit is ook de normale standaard volgends de Malawiaanse overheid. Het was een 

feestelijke gebeurtenis en het heeft de hele bevolking van Phulanya hoop gegeven.  

Op eerste kerstdag hebben wij de opening van de waterputten gevierd met een gezamenlijke 

maaltijd. Meer dan 1000 mensen hebben toen een maaltijd gekregen: rijst/maispap (nsima), met 

groenten en vlees. Voor veel mensen in Phulanya is het onmogelijk om tijdens kerst een speciale 



maaltijd te genieten. Het is voor Phulanya een bijzondere eerste kerstdag geweest, die ze niet 

zomaar kunnen vergeten!  

 

Vooruitblik naar 2021 
Kijkend naar het onderzoek dat gedaan is in november 2020, hebben wij besloten om ons in 2021 te 

focussen op twee gebieden: onderwijs en klimaatverandering. De andere gebieden zullen ook 

aandacht krijgen, maar in een mindere mate. Omdat er veel werk te doen is in Malawi, is er besloten 

om één veldwerker en één dominee uit Malawi in dienst te nemen. Zij zullen werken voor de 

partenerorganisatie van stichting One Hope Malawi, welke ook dezelfde naam draagt. Deze lokale 

stichting is begin 2021 opgericht in Malawi. Concreet betekent het dat wij in 2021 zullen werken aan 

de volgende projecten: 

- De huidige kleuterschool in Phulanya verbeteren en andere kleine kleuterscholen oprichten 

in Phulanya. 

- Basisschool clubs oprichten om vroegtijdig school verlaten tegen te gaan. 

- Schoolgeld beschikbaar stellen om meer kinderen uit Phulanya te mogelijkheid te geven om 

naar het voorgezet onderwijs te gaan. 

- Covid-19 interventie project: mocht er weer een uitbraak komen in Malawi. 

- Training voor de bevolking in Phulanya welke gewassen ze het beste kunnen planten en hoe 

ze dit het beste aan kunnen pakken. 

- Verder onderzoek naar de oorzaken van de jaarlijkse overstromingen in Pulanya 

- Begin maken aan de oplossingen voor de jaarlijkse overstromingen, zoals het verbeteren van 

de waterwegen, het aanleggen van bruggen etc. 

- Ontwikkelen van een methode voor loopbaanbegeleiding voor het basis- en voorgezet 

onderwijs.  



In al deze projecten hebben wij de zelfredzaamheid van de bevolking op het oog. Wij komen niet 

met kant-en-klare oplossingen, maar zullen de bevolking betrekken in al deze projecten. Het is 

belangrijk dat de bevolking niet afhankelijk van ons wordt, maar zelfstandig in de loop van de tijd. 

Daarom zullen wij naast deze projecten ook veel aandacht besteden aan lokale ontwikkelings 

commité’s die al bestaan en hun werkzaamheden stimuleren. Wij hopen iedere week minimaal drie 

keer fysiek aanwezig te zijn in het dorp, om zo ook onze projecten goed in de gaten te houden. Op 

de andere dagen hopen wij al onze projecten voor te bereiden en te evalueren. Wij bidden om Gods 

hulp voor het jaar 2021! 

 

 

 

 

 

 


