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Inhoudsopgave



2021 was voor onze stichting een prachtig jaar. We

kijken met veel dankbaarheid terug.  Voor Moses,

Janien, hun kinderen en de veldwerkers in Malawi

was het jaar uitdagend. Door alle (in)directe

gevolgen door COVID-19 werd er veel van hun

flexibiliteit en inzet gevraagd. 

Veel is bereikt in het afgelopen jaar. Binnen de regio

waar onze stichting actief is, Phulanya, zijn veel

projecten opgestart en succesvol afgerond. Onder

andere het planten van 6000 bomen, het

beschikbaar stellen van fietsen aan schoolkinderen,

het aanleggen van wegen en bruggen teneinde

invulling te geven aan ons watermanagement in dit

gebied, het beschikbaar stellen van schoolgeld, het

opzetten van remedial teaching op het voortgezet

onderwijs en het draaien van een onderwijs-

programma voor kinderen tijdens Covid-19. 

In het laatste kwartaal van 2021 is er hard gewerkt

om een basis te leggen voor onze projecten in 2022.

Onder andere het bouwen en inrichten van een

kleuterschool, het realiseren van sanitaire

voorzieningen op twee basisscholen, het creëren

van werk voor inwoners van Phulanya en het verder

verspreiden van Gods woord zijn belangrijke doelen

die gerealiseerd gaan worden in Phulanya. 

We danken onze sponsoren en donateurs die het

mogelijk maken om deze belangrijke projecten te

kunnen realiseren in Malawi. Laat dit een stimulans

zijn voor nieuwe sponsoren om zich te binden aan

onze stichting. 

Martin Rietveld
Voorzitter

Inleiding1.
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One Hope Malawi is werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en

evangelisatie. Ons doel is om samen te werken aan duurzame oplossingen

voor de armoede in Malawi. Daarnaast willen wij Gods Hoop delen met alle

Malawianen.

De stichting heeft als missie om de zelfredzaamheid van lokale

gemeenschappen te bewerkstelligen door het succesvol uitvoeren van

projecten onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,

landbouw, klimaatverandering en loopbaanbegeleiding. 

“Together for Better” is niet voor niets de slogan van onze stichting. Samen met

de mensen die geholpen worden, onze veldwerkers, overheidsinstanties,

ziekenhuizen, scholen, lokale organisaties en sponsoren maken we het verschil

om de leefomstandigheden, van degene die hulp nodig hebben, te verbeteren.

2. Onze missie

2. Onze missie
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In het jaar 2021 hebben wij aan uiteenlopende

projecten gewerkt binnen onze zes

projectgebieden: onderwijs, gezondheidszorg,

landbouw, klimaatverandering, evangelisatie en

loopbaanbegeleiding. Wij hebben in 2021 de

focus gelegd op onderwijs, klimaatverandering

en evangelisatie. De andere gebieden hopen in

de loop van de jaren steeds meer aandacht te

krijgen.  

3.1 Onderwijs

In 2021 hebben we meerdere projecten

gerealiseerd die vallen onder het projectgebied

onderwijs. Ieder project zal hier afzonderlijk

beschreven worden. 

3.1.1 Covid-19 onderwijsprogramma

2021 startte met de sluiting van de scholen

vanwege Covid-19. De kinderen in Phulanya

konden niet naar school en waren daarom de

hele dag thuis. Verveling leidt vaak tot

vandalisme en tienerzwangerschappen in

dorpjes zoals Phulanya. Daarom hebben wij

werkboeken gemaakt voor de kinderen die naar

de basisschool gaan. Deze werkboeken hebben

wij zelf ontworpen en aangepast aan het niveau

van de kinderen. In totaal hebben wij vier

werkboeken ontworpen en uitgedeeld aan de

kinderen in Phulanya. Iedereen had zich van

tevoren geregistreerd, zodat wij op de hoogte

waren welke kinderen er in welke klas zaten.

Vol enthousiasme hebben de kinderen deze

werkboeken gemaakt. Op verschillende

momenten zijn wij bij de kinderen thuis langs

gekomen om hun werkbladen na te kijken en

hen te motiveren waar nodig. 

3. Onze projecten
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Zodra de scholen weer open gingen, hebben de

kinderen in Phulanya de werkboeken

ingeleverd. Al deze kinderen hebben een setje

tweedehands kleding ontvangen als beloning

voor hun werk. Sommige kinderen namen het

niet serieus en hadden niets met hun werkboek

gedaan. Daar hadden zij later spijt van, omdat zij

geen setje kleding ontvingen. Het heeft hen wel

gestimuleerd om de volgende keer beter hun

best te doen. Deze gedragsveranderingen zien

wij terug in andere projecten. 

De kinderen van de kleuterschool konden ook

niet naar school. De Malawiaanse overheid

stond toe dat maximaal 15 mensen samen

mochten komen. Daarom hadden wij 5

kleutergroepjes samengesteld. Zij kregen in de

ochtend les van de jongeren uit Phulanya die

naar het voorgezet onderwijs gaan. Op deze

manier kregen de jonge kinderen les en hadden

de jongeren iets leerzaams om mee bezig te

zijn. De kleuters die aanwezig waren bij de

kleutergroepjes, hebben ook een setje kleding

gekregen. 

De jongeren die naar het voorgezet onderwijs

gingen kregen in de middag les van ons in het

kleuterschoolgebouw. Alle vakken hebben

aandacht gekregen en daarnaast hebben wij

aandacht besteed aan de ontwikkeling van

algemene vaardigheden. Alle lessen waren in

het Engels, omdat Engels de voertaal is op

school, maar de studenten dit nauwelijks

beheersen. Het was even wennen voor de

studenten, maar na verloop van tijd ging ook

hun Engels vooruit. We hebben de lesboeken  

 van  alle  vakken  van  het voortgezet onderwijs
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kunnen lenen van de lokale school. De

studenten hebben hier zelfstandig uit gewerkt

toen ze thuis waren. Op deze manier waren zij

ook echt bezig en hebben wij ook geen

tienerzwangerschappen uit deze periode

vernomen. Wel zijn er een aantal

tienerzwangerschappen gemeld in de

verlengde kerstvakantie (eind oktober tot eind

december). In die periode werden geen extra

activiteiten georganiseerd door One Hope

Malawi. Dit laat zien dat een goede

tijdsbesteding helpt om tienerzwanger-

schappen te voorkomen en te verminderen. Wij

zullen hier in 2022 dan ook mee aan de slag

gaan. 

3.1.2 Kleuteronderwijs 

Nadat de scholen weer opengingen in maart

2021 zijn de nieuw gevormde kleutergroepjes

blijven bestaan, waardoor er nu vijf individuele

kleuterscholen zijn. Het aantal kleuters is

gegroeid van 65 kleuters aan het begin van

2021, naar 210 kleuters aan het einde van 2021.

Iedere kleuterschool heeft een eigen bestuur

opgericht en zij krijgen maandelijks een

financiële ondersteuning van One Hope Malawi

om de leerkrachten een vergoeding te kunnen

betalen en om de kleuters een maaltijd aan te

kunnen bieden tijdens de dagen dat zij op

school zijn. De penningmeesters van de

schoolbesturen hebben een opleiding

gekregen van One Hope Malawi in hoe ze om

moeten gaan met het geld dat binnenkomt voor

hun kleuterschool. Iedere kleutergroep heeft

een eigen bonnenboek gekregen, zodat ze

bonnetjes uit kunnen schrijven voor het

schoolgeld dat binnenkomt. 
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Op deze manier is er ook bewijs dat er

daadwerkelijk een bepaald bedrag is opgehaald

door de penningmeester. Er was namelijk veel

onenigheid over wat er daadwerkelijk was

opgehaald en wat niet. Aan het einde van 2021

was iedere penningmeester in staat om zelf

bonnetjes uit te schrijven en kreeg iedere

leerkracht maandelijks een vergoeding. Niet

iedere school was zelf in staat om iedere dag

een maaltijd te voorzien voor de kleuters. Dit

kwam veelal omdat ouders niet bereid waren

de leerkracht op dagelijkse basis te helpen met

het bereiden van een maaltijd. Op sommige

momenten waren de inkomsten niet voldoende

om eten te kopen. Dit kwam doordat ouders

geen schoolgeld hadden betaald of doordat de

kleutergroep onze vergoeding had misgelopen

door niet aan de basisvoorwaarden te voldoen.

Onze basisvoorwaarden waren dat er iedere

dag onderwijs moet zijn op de kleuterscholen

en dat de penningmeesters actief het

schoolgeld (€0,50 per kind) op moeten halen

per maand.

 

Vier kleutergroepjes hadden geen school-

gebouw. Ze maakten gebruik van een lokaal

kerkgebouw of gaven les onder de boom. De

twee kleutergroepjes die onder de boom

lesgaven hebben kleine plastic stoeltjes van ons

gekregen. Op deze manier hoeven ze niet op de

grond te zitten als het bijvoorbeeld geregend

heeft. Dit zorgde er namelijk voor dat veel

kleuters niet naar school kwamen als de grond

nat was. De kleutergroepjes waren heel blij met

de plastic stoeljes en gebruiken ze dagelijks.

Omdat al deze kleutergroepjes ook behoefte

hebben aan een eigen schoolgebouw,  hebben  
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wij het bestuur aangemoedigd om te beginnen

met het maken van hun eigen bakstenen. De

grond is hier heel geschikt voor in Phulanya. Dit

is dan ook gebeurd en er zijn rond de 6000

bakstenen gemaakt. Dit is niet voldoende voor

het bouwen van een kleuterschool, maar het is

een goede start en een goed intiatief van de

lokale bevolking.

Alle vrijwilligers die lesgeven op de

kleutergroepen hebben een training gekregen

van One Hope Malawi, zodat zij over de

basiskennis beschikken die nodig is om les te

kunnen geven aan kleuters. Dit is gedaan door

twee gecertificeerde docenten in

kleuteronderwijs. De lessen waren zowel

praktisch als theoretisch. Alle leerkrachten zijn

meerdere keren geobserveerd door One Hope

Malawi, om zo te zien of de opgedane kennis

ook in praktijk werd gebracht. Dit verschilde erg

per leerkracht. Sommige leerkrachten stonden

meer open voor verandering dan andere

leerkrachten. Deze training zal een vervolg

moeten krijgen in 2022. Doordat er veel

wisselingen zijn wat betreft vrijwilligers die

leerkracht willen zijn voor de kleutergroepen,

zal er gezocht moeten worden naar een andere

opzet. 

3.1.3 Studentenbeurs voorgezet onderwijs

In mei 2021 zijn wij gestart met het

ondersteunen van de studenten die naar het

voortgezet onderwijs gaan in Phulanya. Dit

waren er op dat moment ongeveer 20. Al deze

studenten hebben een studentenbeurs

aangeboden gekregen. Wij betalen het

schoolgeld   van   de   studenten    en   voor   de               
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De aanwezigheid op school is >80%.

Het gedrag op school is voldoende. 

De resultaten op school zijn voldoende

(m.u.v. studenten met leermoeilijkheden).

studenten die ver weg wonen ook huisvesting

en een tegemoetkoming in levensonderhoud. Al

deze studenten hebben hier een contract voor

ondertekend. Om de studentenbeurs te houden

moeten zij voldoen aan de volgende eisen:

Wij kwamen er al snel achter dat de studenten

het moeilijk vonden om aan alle eisen te

voldoen. Daarom hebben wij verschillende

studenten individueel begeleid. Meestal waren

er problemen met het gedrag van de student.

Je zag verschillende studenten die te weining

op school aanwezig waren, omdat ze

bijvoorbeeld een relatie of al een kind hebben.

Het gedrag ging vaak samen op met de

aanwezigheid op school. De individuele

begeleiding heeft ervoor gezorgd dat vijf

jongeren weer terug naar school gingen. Dit was

een goede beloning op ons werk.

3.1.4. Remedial teaching

De lokale school voor voortgezet onderwijs in

de buurt van Phulanya heeft veel studenten die

laag scoren en moeite hebben met leren. Veel

studenten uit Phulanya vallen onder deze

groep, omdat zij vaak onder zeer arme

levensomstandigheden leven en dit hun

schoolresultaten beïnvloedt. Daarom zijn wij

samen met Chisugulu (naam van de lokale

school voor voorgezet onderwijs) een

programma voor Remedial Teaching gestart.

Twee keer per week kregen 30  studenten twee

uur bijles in kleine groepjes. 
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De leerkrachten van Chisugulu hebben deze

lessen begeleid in samenwerking met een

leerkracht uit een regionale school (dit is een

hoger niveau). Tevens was er altijd een

veldwerker van One Hope Malawi aanwezig om

de lessen goed aan te sturen. De docenten

kregen hier een vergoeding voor, wat hen weer

heeft geholpen in hun levensonderhoud. Voor

veel studenten was dit een enorme uitkomst,

omdat zij geen geld hadden voor privélessen.

De meest zwakke studenten hebben op deze

manier extra ondersteuning gekregen. In

oktober/november hebben de studenten van

de tweede en vierde klas examen gedaan. Tot

onze vreugde waren alle studenten van

Phulanya geslaagd. De resultaten kunnen zeker

nog verbeterd worden. Daarom zijn twee

studenten opnieuw gestart met de derde klas.

Op die manier willen ze proberen om hun

resulaten te verbeteren als ze weer examen

gaan doen in de vierde klas. 

3.1.5 Fietsen voor het basisonderwijs

Zeer weinig kinderen in Phulanya bereiken

groep 7 en 8. Dit heeft verschillende redenen,

maar één van de redenen is dat de afstand van

thuis naar school vaak heel lang is. Daarom

hebben wij 40 fietsen uit kunnen delen aan

leerlingen die naar groep 6, 7 en 8 gaan in

Phulanya. Al deze leerlingen wonen ver van

school: gemiddeld ongeveer 2,5 uur lopen naar

school en 2,5 uur terug naar huis. De fietsen zijn

eind 2021 aangeschaft. Op dit project zullen wij

in 2022 gedetailleerder terugblikken.
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3.2 Klimaatveranderingen

In dit projectgebied zijn wij voornamelijk bezig

geweest met het voorkomen en verminderen

van de jaarlijkse overstromingen in Phulanya.

Ieder project wordt hier afzonderlijk besproken.

3.2.1 Herbebossing

In 2021 hebben wij 6000 bomen geplant in

Phulanya. Alle bomen zijn geplant tijdens het

regenseizoen. Het grootste gedeelte van de

bomen is geplant rondom de huizen van de

lokale bevolking in Phulanya. Op deze manier

kunnen de mensen beter voor hun bomen

zorgen: dagelijks water geven, zorgen dat de

loslopende dieren de nieuwe bomen niet

opeten, etc. De mensen zijn heel blij met de

bomen en willen er het liefst zoveel mogelijk

planten rondom hun huis en op hun veld. De

nieuwe bomen hebben de bevolking bewust

gemaakt dat bomen belangrijk zijn en een

meerwaarde zijn voor de natuur, omgeving en

leefomstandigheden. De ontbossing in

Phulanya heeft de laatste jaren bijgedragen aan

jaarlijkse overstromingen. Wij hopen dat we

over een aantal jaar kunnen zien dat de bomen

bijgedragen hebben aan het vasthouden van

water tijdens het regenseizoen. De lokale

bevolking zorgt goed voor deze bomen en de

meeste bomen doen het erg goed. De

uitdagingen op dit momenten zijn de insecten

en termieten. Een aantal bomen zijn hierdoor

doodgegaan. Wij hopen de grond en de bomen

te gaan behandelen tegen deze insecten en

termieten. Op deze manier hopen wij dat de

bomen de komende  jaren goed zullen groeien.  
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Ongeveer 20% van de bomen zijn geplant

rondom de waterpompen en de nieuwe weg in

Phulanya. De lokale bevolking moet hier zorg

voor dragen: de bomen water geven en zorgen

dat de dieren de nieuwe bomen niet opeten.

Deze taak is moeilijk voor de lokale bevolking.

Ze moeten vaak ver lopen om water te halen

voor de bomen en verliezen daarmee tijd die ze

hadden kunnen besteden aan ander betaald

werk. De bomen die in de buurt van huizen zijn

geplant worden goed onderhouden, de andere

bomen een stuk minder. Sommige bomen zijn

hierdoor dood gegaan. Daarom willen wij in

2022 kleine muurtjes bouwen om de bomen en

zullen er 30 mensen in dienst genomen worden

die om beurten de bomen water geven. Om dit

zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zullen er

waterputten gegraven worden die bedoeld zijn

voor de bewatering van de nieuwe bomen. Op

deze manier hopen wij dat alle bomen een

goede kans krijgen en het droge seizoen zullen

overleven. 

Om ervoor te zorgen dat de bomen niet

opnieuw omgehakt worden, is er een comité

opgericht die zich bezighoudt met de

bescherming van de bomen. Als iemand een

boom omhakt die door ons is geplant, krijgt

deze persoon een boete van 10 euro. Deze

regel is zelf door het comité opgesteld en zij

houden goed in de gaten hoe er voor de bomen

wordt gezorgd. Het dorpshoofd is ook

onderdeel van dit comité en zal hierop toezien.

Als stichting zullen wij hier ook op toezien zodra

de bomen de lengte bereiken dat ze omgehakt

kunnen worden.  Wij  verwachten   dat  dit  een 
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leerproces gaat worden voor de inwoners van

Phulanya, omdat het zo gewoon voor hen is om

bomen om te hakken. Omdat het minder voor

de hand liggend is dat de lokale bevolking hun

eigen bomen om zal hakken, hebben wij ervoor

gekozen de bomen rondom de huizen in

Phulanya te planten. Ze zien het als hun

eigendom en zullen er daarom ook beter voor

zorgen.

3.2.2. Aanleg nieuwe weg

Phulanya ligt sinds 10 jaar langs een 'afval' weg

die door de overheid is aangelegd. Hierdoor is

de toegankelijkheid tot Phulanya verbeterd.

Toch kunnen wij bepaalde delen in Phulanya

niet bereiken. Dit komt omdat Phulanya een erg

uitgestrekt gebied is. Er was geen weg in

Phulanya, alleen wat kleine zandweggetjes

waarvan je alleen per fiets of te voet gebruik

kon maken. In 2021 zijn wij begonnen met de

aanleg van een weg in Phulanya. Op deze

manier hopen wij alle gebieden in Phulanya te

kunnen bereiken. Om de werkgelegenheid in

Phulanya te vergroten, is een groot deel van de

weg handmatig afgegraven. Dit was zwaar

werk, maar de lokale bevolking kreeg hier ook

voor betaald. Dit was voor veel mensen in

Phulanya een enorme uitkomst. Om de weg ook

toegankelijk te maken tijdens het regenseizoen,

zijn wij gestart met het storten van grind op de

weg. Op deze manier blijft de weg stabiel en

toegankelijk. Wij hopen hiermee verder te gaan

in 2022.

Ieder jaar zijn er overstromingen in Phulanya.

Door de opwarming van de aarde zijn er meer

cyclonen in Malawi. Phulanya ligt op het laagste

punt tussen twee gebergtes in.  Hierdoor  is  er 
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vaak sprake van overstromingen. Aan beide

kanten van de nieuwe weg zijn diepe geulen

(waterwegen) gegraven. Op die manier wordt

het water in de juiste richting geleid. Daarnaast

hebben wij op vijf plaatsen betonnen

waterdoorgangen gemaakt, dwars over de weg.

Dit zorgt ervoor dat het water de nieuwe weg

niet verwoest, maar op de juiste manier naar de

rivier wordt geleid.  

In dit project hebben wij zoveel mogelijk

gebruik gemaakt van lokaal aanwezige

materialen. De bevolking heeft zelf zand en

stenen aangeleverd. Deze kwamen uit de nabije

rivier. Daarnaast heeft de lokale bevolking zelf

aan de weg gewerkt. Op deze manier willen wij

project eigenaarsschap aanmoedigen. Wij als

stichting willen hen helpen, maar het moet hun

project zijn: de ontwikkeling van hun eigen dorp!

De weg is voorlopig nog niet klaar. Op

verschillende plaatsen moeten er bruggen

worden aangelegd, meer waterdoorgangen

worden gemaakt en grind op de weg worden

gestort. Toch is de bevolking zo blij met de weg.

De mobiele kliniek voor moeders en kinderen

zal straks ook alle mensen in Phulanya kunnen

bereiken. Tijdens het regenseizoen kunnen wij

ons werk blijven doen in Phulanya dankzij deze

nieuwe weg. 
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3.3 Evangelisatie
 

In maart 2021 zijn wij van start gegaan met ons

evangelisatie project. Wij hebben een lokale

dominee in dienst genomen die een dipoma

heeft in theologie. Hij werkt samen met zijn

vrouw in Phulanya en woont ook in de buurt van

Phulanya. In 2021 hebben wij gewerkt aan de

volgende projecten: huis-aan-huis evangelisatie

en wekelijkse evangelisatie bijeenkomsten. 

3.3.1 Huis-aan-huis evangelisatie

In 2021 heeft de lokale dominee ieder

huishouden in Phulanya bezocht. Tijdens deze

bijeenkomsten heeft de dominee pastorale hulp

verleend. Hij heeft, samen met zijn vrouw,

geluisterd naar de verhalen, zorgen en

vreugdes van de mensen in Phulanya. Met hen

heeft hij gebeden, gezongen en de Bijbel

gelezen. In 10 maanden tijd heeft de dominee

een goede band opgebouwd met de

gemeenschap. Het vertrouwen is gegroeid en

mensen zien er naar uit als de dominee en zijn

vrouw langskomen. Op verschillende

momenten was er iemand overleden in het dorp

die was verstoten door de lokale kerken of waar

men van dacht dat deze persoon behekst was

of zelf een heks was. De lokale kerken wilden

deze persoon dan ook niet begraven. One Hope

Malawi heeft deze begrafenissen geleid en voor

de overleden persoon en zijn/haar

achtergebleven familie toch een waardig

afscheid georganiseerd. 
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Op veel momenten waren de dominee en zijn

vrouw ook onze oren en ogen in Phulanya. Zo

werden er schrijnende situaties en bijzondere

momenten opgemerkt door de dominee en zijn

vrouw. Deze zaken werden doorgegeven aan

de rest van ons team zodat we daar op in

konden spelen. 

3.3.2 Wekelijkse evangelisatie bijeenkomsten

Iedere woensdag was er een evangelisatie

bijeenkomst in Phulanya. Er waren 30 tot 150

mensen aanwezig per bijeenkomst. Op

sommige momenten waren er minder mensen

aanwezig als er bijvoorbeeld een begrafenis

was in het dorp. Op andere momenten waren er

meer mensen aanwezig als er een speciale

gelegenheid was,  zoals kerst en andere

vieringen. Iedere woensdag werd er een

gedeelte van de Bijbel behandeld en werd er

voor alle zorgen en zegeningen gebeden en

gedankt. Er kwamen ook mensen uit andere

dorpen naar deze bijeenkomsten. De uitdaging

was dat veel mensen niet hadden gegeten die

dag en dan met een lege maag naar deze

bijeenkomsten gingen. Dit had een negatieve

invloed op de concentratie en betrokkenheid

tijdens deze bijeenkomsten. Hier hopen wij in

2022 aan te werken en op zoek te gaan naar de

juiste oplossing. Daarnaast werd er niet

specifiek gewerkt aan een thema, maar was het

iedere week een ander bijbelgedeelte, in 2022 is

het streven om thematisch te gaan werken, om

zo de bijbelkennis te vergroten. 
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De veldwerkers van One Hope Malawi spelen

een belangrijke rol in ons werk. Niet alleen

coördineren en begeleiden zij onze projecten,

ook hebben zij een belangrijke taak in het

signaleren van de uitdagingen waar de

inwoners van Phulanya mee te maken hebben

en in het ontwikkelen en realiseren van

duurzame oplossingen. Daarom wordt er door

de veldwerkers  veel tijd en aandacht besteed

aan het bezoeken van Phulanya en het

betrokken zijn bij het dagelijkse  leven van de

inwoners van Phulanya. Tevens kunnen zij door

hun aanwezigheid de voortgang van de

projecten monitoren en, indien nodig, bijsturen.  

pagina 20

Onderwijskundige
Khumbo ChiramboVictor Kalipa

Projectleider

Pastor Zitha
Lokale domineeOprichter en programma manager

Janien Banda

Moses Banda 
Oprichter en directeur

4. Onze veldwerkers

One Hope Malawi - Jaarverslag 2021





Wij kunnen ons werk niet doen zonder de

betrokkenheid van onze stakeholders, sponsors

en donateurs. Het netwerk van One Hope

Malawi groeit steeds meer. Sinds het begin van

de oprichting van de stichting is er een loyale

groep donateurs betrokken die het werk van

One Hope Malawi steunt. In 2021 zijn er weer

nieuwe donateurs, kerken, fondsen en

organisaties bijgekomen die door middel van

gebed, vrijwilligerswerk en financiële support

een belangrijke bijdrage leveren aan het

realiseren van onze projecten.

De communicatie over en verantwoording op

de voortgang van de projecten hebben we in

2021 vormgegeven door middel van het

versturen van nieuwsbrieven, het geven van

korte updates via onze social media kanalen en

door het verstrekken van voortgangs-

rapportages aan sponsoren. Daarnaast is Janien

Banda, veldwerker en oprichter van de stichting,

in de zomer van 2021 gedurende vijf weken in

Nederland en België geweest om verschillende

stakeholders te bezoeken en een update te

geven over de activiteiten, bereikte resultaten

en toekomstige projecten van One Hope

Malawi. Tijdens haar bezoek heeft zij

verschillende kerken bezocht die de stichting

steunen in collecte en gebed en heeft zij

huidige en potentiële sponsoren bezocht om te

vertellen over onze projecten. Eén van deze

activiteiten was een bezoek aan de christelijke

gemeente De Wegwijzer in Almere waar ze een

interview gaf over de missie van One Hope

Malawi. Dit interview is via deze link terug te

luisteren.
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Binnen One Hope Malawi besteden we actief

tijd en aandacht aan het vergroten van ons

netwerk, het betrekken van vrijwilligers en het

actief benaderen van potentiële fondsen en

donateurs. Eén van de hoogtepunten in 2021

was de deelname van verschillende vrijwilligers

aan de Antwerp Night Marathon om geld op te

halen voor het boren van waterputten in

Phulanya. Het was inspirerend om het

enthousiasme van de vrijwilligers te zien. 

Wij zijn dankbaar voor de inzet en

betrokkenheid van onze stakeholders op veel

verschillende manieren en zien er naar uit om in

de toekomst samen met hen verder te bouwen.

Toghether for better! 

5. Sponsorwerving
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https://www.youtube.com/watch?v=bykGGvrCk2g




Deze verkorte jaarrekening is opgesteld op

basis van algemeen aanvaarde grondslagen

(titel 9 BW2 etc). Activa en Passiva worden

opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Op materiële vaste activa wordt afgeschreven

op basis van de verwachte levensduur.

Gedurende de levensduur wordt liniair

afgeschreven tot de restwaarde.

Het resultaat boekjaar staat ter beschikking van

het bestuur. Vooruitlopend op deze beslissing is

het resultaat toegevoegd aan de

continuïteitsreserve.
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6. Jaarrekening 2021 

Het bestuur heeft de mogelijkheid voor

specifieke doelen een bestemmingsreserve te

vormen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen

de baten en alle hiermee verbonden kosten en

andere aan het verslagjaar toe te rekenen

lasten, met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen.
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info@onehopemalawi.com

Volg ons op:

@onehopemalawiwww.onehopemalawi.com

Stichting One Hope Malawi
Januaristraat 118

1335 AA Almere, Nederland
 
 

Algemene informatie
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Contact:
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