
Verslag van de informatieavond 13 juni 2019 in de Sionskerk over project Malawi 2020  

 
Belangstelling en interesse 

Afwezig: Van 18 mensen is er bericht van verhindering ontvangen, zij hebben wel aangegeven serieus 

interesse te hebben in het project en mogelijk ook mee te willen naar Malawi. 

 

Aanwezig : 14 mensen, waarvan er 4 wel thuisfrontsupporter willen zijn, de andere 10 overwegen 

nog wat ze willen doen. 

 

NB Alle namen worden separaat nog toegestuurd, maar worden niet gepubliceerd. 

 

Opening van de avond 

Kees heet een ieder hartelijk welkom namens Stichting Afrika2007 Zwolle. 

Eerst stellen de aanwezigen zich aan elkaar voor. 

Er worden foto’s van het land Malawi getoond en wordt er achtergrondinformatie gegeven over het 

land en de bevolking.  

Wanneer de projectgroep  in 2020 naar Malawi zal gaan, zal zij zeer waarschijnlijk logeren bij het 

Matunkha project, daarom wordt ook daar wat over verteld aan de hand van foto’s. 

  

Twee projecten 

Het ligt in de bedoeling om twee projecten te gaan doen. 

Het eerste in Chilida ( een heel arm en klein dorp in het noorden van Malawi. ) Er is geen elektriciteit 

en de toevoer van drinkwater is problematisch. De projectgroep gaat helpen met het maken van een 

gebouw voor een maismolen, de maismolen zelf en een winkeltje. Bij voldoende financiën worden 

mogelijk ook de watervoorziening en hygiëne verbeterd.  Dit project kost ongeveer 13.500 euro. 

Het tweede project is daar dichtbij, in Kacheche ( waar ze wel elektriciteit hebben). Het is de 

bedoeling om daar een maisopslag te maken en ook een watervoorziening ( lees borehole en pomp) 

als we daar  genoeg geld voor bij elkaar kunnen krijgen. De kosten van dit project bedragen ongeveer 

14.000 euro. 

 

Financiering van de projecten 

Er zijn binnen de groep diverse vragen over de aanpak en samenwerking met bijvoorbeeld de Wilde 

Ganzen  (waar een aanvraag is ingediend). Natuurlijk speelt de steun van de diverse kerken ook een 

grote rol. Daarnaast denken wij aan vijf grote de geldwervingsacties, waardoor er voldoende geld 

binnen kan komen. Een andere belangrijke financieringsbron, is een bedrag aan ontvangen giften.  

Kees zegt dat een gebrek aan financiën in de vorige projecten nooit een kritiek punt is geweest en 

dat hij ook nu verwacht dat het wel goed zal komen. 

 

Voorbereiding van de reis, budget en de derde week 

Inentingen tegen tropische ziektes zijn noodzakelijk, evenals het gebruik van malariapillen. 

Er wordt een eigen bijdrage voor reis- en verblijfskosten genoemd van 2000 euro ( all-in). Dat is best 

een fors bedrag, maar daarin zit dan ook de bekostiging van het vakantiegedeelte in de 3e week van 

het verblijf.  Welke mogelijkheden zijn er voor vakantie aldaar?  

Je kunt het Malawi meer bezoeken. Er zijn diverse wildparken ( een klein wildparkje in het noorden, 

niet ver reizen dus.)  Ook is er prachtige natuur in de vorm van bergen van meer dan 2000 meter 

dichtbij Tanzania. Wat er in de derde week gaat gebeuren wordt uiteindelijk door de groep besloten. 

 

 



Wat moet je kunnen als deelnemer en wat gaat de groep precies doen?  

De activiteiten van de groep zijn nu nog niet te plannen. Waarschijnlijk zal het elke middag 

kinderwerk zijn. Een deel van de groep kan bijvoorbeeld muren afwerken en /of schilderen. Maar 

wees niet verbaasd, wanneer er veel cement met de hand gemaakt moet worden omdat de lokale 

bevolking zover nog niet is. Ze beginnen normaal gesproken pas met de uitvoering van een project , 

als het geld ervoor daadwerkelijk in hun bezit is. Als we iets met waterpompen zullen doen, doen 

professionals uit Malawi dat en wij dus niet. Voorlichting geven over het gebruik van waterfilters en 

gezonde variëteit in voedsel, doen we weer wel. 

 

Wanneer vindt het project in Malawi plaats? 

Kees  stelt begin juni 2020 voor, dit op advies van mensen uit Malawi. Zij geven aan dat eind april de 

regentijd pas eindigt  en dat geldt hoe later in het jaar, hoe hoger de temperaturen, tot wel 50 

graden Celsius in november. Nu zijn er ook  internetbronnen die vermelden dat juli de koelste maand 

zou zijn?!  ( Er wordt gesproken over een gemiddelde temperatuur van 21 graden in Mzuzu).  

Er is op dit punt nog wat onderzoek nodig, maar mogelijk is de trip in Malawi dus in juli, wat het 

aantal deelnemers zou kunnen vergroten. 

 

Aanmelding 

Aan het eind van de avond wordt gevraagd aan de aanwezigen - maar feitelijk ook aan hen die 

verhinderd zijn- om zich nog deze maand (juni 2019) aan te melden voor de reisgroep of het 

thuisfront, onder vermelding van een tijdsvoorkeur voor de groep die naar Malawi gaat. 

 

 

 


