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1. Voorwoord 

2020 stond in het teken het bouwen van de eerste fase van een nieuwe school. 
We zijn blij dat we de benodigde financiering rond hadden en zijn trots op onze 
samenwerking met onze partnerorganisaties in Nederland en Malawi. Met 
deze school kunnen honderden kinderen uit het dorp Bolera een opleiding 
volgen en hoeven niet meer uren te lopen naar het naburige dorp.  

1.2 Visie 

Algemene kennis is de basis voor ontwikkeling. Als stichting willen wij bijdrage 
aan kwalitatief goed onderwijs op zowel basis- en middelbare (technische) 
scholen. Door de educatie te verbeteren wordt het kennisniveau van mensen 
groter. Wanneer deze kennis wordt vergroot, kunnen mensen zich beter 
redden in diverse situaties. De kennisgebieden zijn bijvoorbeeld: landbouw, 
irrigatie, ondernemerschap, verder ontplooien van beroepsgericht onderwijs, 
hygiëne, gezondheid, et cetera. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van de 
zelfvoorzienendheid van de mensen in Malawi. De christelijke identiteit staat 
centraal in het handelen van de stichting.  
 
De waarden waaruit de stichting handelt zijn: betrokkenheid, bewogenheid en 
opkomen voor onrechtvaardigheid. Er wordt vanuit de stichting gestreefd naar 
gelijkheid, zodat iedereen in Malawi de kans heeft om scholing te krijgen.  

1.3 Missie 

Wij willen de algemene kennis van de jonge generatie in Malawi vergroten 
door middel van het basis- en voortgezet onderwijs te 
verbeteren/ondersteunen.   

1.4 Doelgroepen 

De stichting richt zich op jongeren in de basisschoolleeftijd.  

1.5 Onze manier van werken 

Wij werken samen met een plaatselijk team van projectleiders die de bouw van 
de scholen realiseren. Samen met de overheid en de onderwijsafdeling van de 
Synode (CCAP) worden alle maatregelen getroffen om een functionele school 
te realiseren.  

1.6 Resultaten Projecten 

Output 
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• Voorbereiden bouw Bolera 

• Drillen Waterpomp 

• Plaatsing en beschildering Container 

• Promotieactiviteiten voor de school met de kinderen  

• Jongeren Project-Preventie-Tienerzwangerschappen 

• Mais uitgedeeld aan 165 huishouden-totaal 1126 mensen-  
 
Outcome 

• Er worden minder meisjes zwanger 

• De dorpen hebben beschikking tot schoon drinkwater 

• De community is gemobiliseerd door de start van de school 

• De kinderen zijn actief betrokken bij de promotieactiviteiten  

• Er zijn 1126 mensen door het voorzien van voedsel  
 
Impact  
 
Jongerenproject en noodhulp 
Bovenstaande projectactiviteiten hebben op een aantal manieren alle vrouwen 
en meisjes, mannen en jongens van de gemeenschap geholpen. Door de 
bewustmakingscampagnes en sensibiliseringsbijeenkomsten is de capaciteit 
van de leden van de gemeenschap vergroot en zijn ze bewust gemaakt van hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van de rechten van 
kinderen en de bescherming tegen alle schade, zowel emotioneel als fysiek. 
Jongeren zelf zijn ook bewust gemaakt van hun rechten en hun kennis van 
kinderrechten is toegenomen en ze zijn ook in staat gesteld om op te komen en 
hun rechten te verdedigen met de nadruk op het meisje. De verdeling van 
maïsmeel aan de meest kwetsbare categorie mensen zorgde voor een grote 
opluchting voor de begunstigden, aangezien sommigen werden getroffen door 
honger en de economische neergang die gepaard ging met de pandemie van 
het coronavirus. 
 

1.7 Verhaal en/ of quote van doelgroep 

 
“My name is Liness Amidu of Bolela Village in Mangochi District. I am 78 years 
old, I stay alone after losing my dear husband some 20 years ago. I had 4 
children, 3 sons and 1 daughter; but it’s unfortunate I lost all the three sons to 
HIV/AIDS in the early 2000 right here in Mangochi. And on the other hand my 
only daughter got married in a far place and she rarely comes to check on me. I 
struggle to get what I eat on a daily basis; often times I survive on food gifts 
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from the merciful community members and sometimes my grandchildren sell 
out their labour to get me what to eat, but currently even the community 
members who could give me food are hand-capped and incapable of helping 
me anymore. I have been surviving on mangoes and porridge for now a period 
of two months; and my worry has been that when the mangoes get finished 
what could be the next step to survive, but God has answered my worries by 
delivering food to my house. If it weren’t for this relief maize flour, I wouldn’t 
have anything at all.” My prayer is that rains should return so that my people 
can cultivate fast maturing crops and our community will have food for us to 
survive on. The only challenge is that most of the community members do not 
have seeds to plant and some depend on fishing for survival. 
I want to express and extend my appreciation to the hearts and families who 
have blessed me and our community. May the almighty God continue to supply 
their needs and desires of their hearts.” 
 

1.8 Verslag van de uitgeoefende activiteiten in Nederland 

Om deze projecten te kunnen realiseren hebben we in 2020 het Glazenhuis 
georganiseerd. Dit was een succes en heeft uiteindelijk €50.000,- euro 
opgeleverd. 

2. Organisatie 

2.1 Organisatiegegevens: 

De naam: Stichting Vrienden voor Afrika 
Het RSIN/ fiscaal nummer: 8114.95.140 
Het postadres: Scholekster 41 te Bunschoten-Spakenburg 
3752NS 
Emailadres:  info@vriendenvoorafrika.nl  
Website: www.vriendenvoorafrika.nl  
 
Bestuur  

In het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
Voorzitter: de heer R. Koelewijn  
Secretaris: mevrouw E. Heek - van de Groep  
Penningsmeester: de heer H.C. Heek  
Projectbegeleider: mevrouw R. Koelewijn - Koops  
Public relations: de heer A.M. van Lummel  
Bestuurslid: de heer C. Hopman  

mailto:info@vriendenvoorafrika.nl
http://www.vriendenvoorafrika.nl/
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Bestuurslid: de heer A.J.P.M. Kaptein  
Bestuurslid: de heer P. van Halteren 
 
Beloningsbeleid  
De vrijwilligers krijgen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. 

3. Beleid 

Strategie 
Onze missie en visie willen wij bereiken doormiddel van het financieren van 
schoolvoorzieningen voor de basis-en voortgezet en technisch onderwijs. Denk 
hierbij aan gebouwen, schoolmaterialen, personeel en het sponseren van 
schoolgelden. De komende jaren zal blijken op welk onderwijs de stichting zich 
zal gaan richten. De projecten worden aangedragen door de lokale bevolking. 
Het eigenaarschap, de verantwoordelijkheid en het onderhoud is volledig in 
handen van de lokale bestuurders. Zo sluiten we aan op de prioriteit en dus op 
de behoefte van de mensen. De projecten worden ter plekke gemanaged, 
zodat de lokale kwaliteiten optimaal worden benut. Wij zijn niet de experts, dat 
zijn onze lokale partners (Beek, p. 54).  
 
De visie is geen vaststaand feit, we willen als organisatie aansluiten bij de 
behoefte van de lokale partners. De visie zal dan ook in de komende jaren 
worden bijgesteld waar nodig. Ook zal de stichting in overweging nemen om 
waterpompen te blijven plaatsen als er gebieden zijn waar geen schoon 
drinkwater voorhanden is, daarnaast zal de stichting in tijden van extreme 
droogte noodhulp blijven bieden in de vorm van voedsel. Er zal alleen 
noodhulp geboden worden en waterpompen geplaatst worden als de officiële 
instanties een beroep doen op de stichting. Niets gebeurt op eigen overweging.  

4. Financiële verantwoording 

Zie publicatie van Jaarrekening 2020 op de website 
Zie publicatie van standaardformulier publicatieplicht ANBI op de website 
 
4.4 Toelichting op de jaarrekening 
 
 
De balans is verdeeld in activa en passiva 
 
Activa 
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De activa laat de bezittingen van de stichting zien. De liquide middelen zijn in 
2020, €55.433,-. Dit is aanzienlijk minder als in 2019, respectievelijk €95.165,-. 
De reden is dat het nieuwste project, de bouw van de school al gestart is in 
2019. De gelden zijn reeds besteed ten behoeve van dit project in 2019 en 
2020.  
 
Passiva 
Als stichting hebben we eigen vermogen dat gebruikt wordt als 
bestemmingsreserve op de balans. 
 
Kosten-baten verhouding 
De staat van baten en lasten beschrijft hoeveel gelden er rechtstreeks naar de 
doelstelling is gegaan.  
 
In 2020 is 97,7% van de gelden besteed aan het behalen van de doelstelling van 
de stichting. Dat betekent dat de kosten van administratie en beheer 
(organisatiekosten) maar 2,3% zijn geweest. Onze doelstelling is dan ook om zo 
veel mogelijk gelden rechtstreeks aan de doelstelling te besteden. 
 
Projectuitgaven-directe dienst en hulpverlening  
De grootste post betrof de uitgaven aan de doelstellingen van de stichting. Dit 
betreft de kosten voor de realisatie van de school. In totaal waren deze 
uitgaven in 2020 €81.223,-. 
 
Donaties 
De grootste donatie zijn ontvangen door betrokken ondernemers en kerken. 
Ook Wilde Ganzen heeft een groot deel bijgedragen aan het project 1/3 van de 
gelden is gedoneerd door Wilde Ganzen.  
  
Conclusie 
Het is mooi om in het kort aan te geven hoe de financiële positie is. 
We hebben in 2020 veel gelden besteed aan de projecten en ook veel gelden 
geworven.  
 
We hebben in 2020 meer geld uitgegeven dan dat erbinnen is gekomen. Dit 
resulteert in een negatief saldo baten en lasten. Dit is te verklaren, omdat in 
2020 het project gestart is. De gelden zijn in een aantal fasen naar Wilde 
Ganzen overgemaakt, waarin de meeste gelden in 2020.  
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In 2021 en 2022 zal er een plan gemaakt worden om gelden te werven, omdat 
de liquide middelen van de stichting minder worden door de bouw van het 
huidige project. 

 

4.5 foto’s van de gerealiseerde projecten 

 

Figuur 1: Container opslag bouw school 
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Figuur 2: Waterpomp geboord school 

Figuur 3: Vingerverven kinderen container 
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Figuur 4: Glazenhuis 2020 
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