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Over onze organisatie 

Doel en middelen 

1. De stichting heeft ten doel:  

 Om in zuidelijk Afrika in samenwerking met lokale, rurale gemeenschappen: 

- infrastructuur en kwaliteit van onderwijs te verbeteren; 

- energie armoede te bestrijden 

- individuen en gemeenschappen mogelijkheden voor ontwikkeling te bieden 

- alle verdere handelingen te verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals: 

 - materiële, financiële en organisatorische ondersteuning van lokale initiatieven; 

 - alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn; 

 - het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor 

zover dat voor de stichting nuttig kan zijn. 

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst. 

4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar 

bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een 

orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben. 

Stichting Mwanawaleza heeft momenteel vier bestuursleden. De positie van contactpersoon onderwijs 

is vacant. Deze zal vanaf januari 2014 weer ingevuld worden. 
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Mwanawaleza Limited 

Maart 2012 hebben Marcel en Mariska samen met de Malawische onderwijsdeskundige Alice Ching’oma 

de lokale Charity Company Mwanawaleza Limited geregistreerd.   

Mwanawaleza Ltd. is een christelijke organisatie, die samenwerkt met groepen, gemeenschappen en 

scholen in Malawi om I. de leefomstandigheden van mensen te verbeteren, II. universele toegang tot 

kwalitatief goed onderwijs te bereiken en III. te zorgen voor een duurzame leefomgeving: 

 ‘We dromen van een wereld waarin alle mensen hun gezinnen onderhouden, elk kind basisonderwijs 

van goede kwaliteit afrondt en mensen zorg dragen voor hun omgeving.’ 

Onze waarden: 

1.  Community participation 

We werken samen met mensen, die initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling 

2.  Capacity building 

We delen kennis en vaardigheden door trainingen en uitwisselingsbezoeken 

3.  Coaching 

We helpen mensen om kennis en vaardigheden, opgedaan in trainingen, toe te passen in hun dagelijks 

leven, om hen in staat te stellen betekenis te verlenen aan ontwikkelingsprocessen en deze te 

implementeren en continueren 

4.  Care 

We zijn dichtbij de mensen met wie we werken, bouwen relaties met hen 

5.  Commitment 

We hebben passie voor het werk dat we doen  

Mwanawaleza Ltd. heeft drie bestuursleden en vier medewerkers.  
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Ondersteuning van activiteiten in Malawi   
 
De activiteiten van Mwanawaleza richten zich op I. de verbetering van leefomstandigheden van mensen 
– zelfredzaamheid - , II. universele toegang tot kwalitatief goed onderwijs en III zorg voor een duurzame 
leefomgeving / (huishoud)energie 
 
I. Verbetering van leefomstandigheden van mensen 

Vierennegentig procent van alle huishoudens in Malawi is afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. 

Malawi heeft één regenseizoen. Door de wereldwijde klimaatverandering is het weer minder 

voorspelbaar geworden. Dit maakt het moeilijk voor mensen te weten wanneer zij moeten planten en 

zeker te zijn voldoende voedsel te hebben voor hun gezin. Omdat men geen geld heeft voor irrigatie, 

kan bij een slecht regenseizoen de oogst mislukken. Meestal ligt de rest van het jaar het land braak. 

Irrigatie 

Door irrigatie toe te passen en de boeren te trainen in het gebruik en onderhoud hiervan en van 

landbouwadvies te voorzien, kan bij een slecht regenseizoen de oogst worden gegarandeerd 

(voedselveiligheid). Tevens is het mogelijk om per jaar twee tot drie keer zoveel inkomsten van een stuk 

land te halen. 

In opdracht van Stichting Hulp Aan Malawi 

(www.hulpaanmalawi.nl) begeleidt Mwanawaleza samen met 

de landbouwexperts van PUSEPA Msalura zone drie 

irrigatieprojecten in Kasungu District. Ongeveer eens per 

maand reist Marcel of collega Siyani samen met de PUSEPA-

leden naar de dorpen Kakwale, Kayuni en Mputa voor een 

twee- of driedaags trainings- en begeleidingsbezoek. Dankzij 

het gebruik van trappompen kunnen de dorpelingen nu ook in 

het droge seizoen – dat loopt van ongeveer april tot en met 

november – gewassen verbouwen: voor eigen gebruik en 

verkoop.  

Door (als coöperatie) oliehoudende producten te verbouwen 

kan de olieproductie het hele jaar door voorzien worden van 

zaden. 

 

  

Irrigatie door middel van trappompen 

Irrigatie door middel van trappompen 

http://www.hulpaanmalawi.nl/
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Begeleiding kleine bedrijven  

Door grondstoffen te bewerken, oftewel waarde toe te voegen, 

kunnen producten die in eerste instantie relatief weinig opleveren, 

tegen een veel hoger bedrag worden verkocht. Tevens zorgt dit voor 

de noodzakelijke werkgelegenheid. 

Een voorbeeld hiervan is de productie van olie. Mwanawaleza traint 

en begeleidt groepen hierin. Pinda’s, zonnebloempitten, 

moringazaden en andere oliehoudende zaden, verbouwd door lokale 

boeren of van omliggende gemeenschappen,  kunnen na het pellen 

op eenvoudige en efficiënte wijze – met een pers die overal te 

gebruiken is tot olie worden geproduceerd. De persen geven de 

mogelijkheid tot het produceren van een flinke hoeveelheid olie (zie 

www.piteba.nl voor meer informatie over de gebruikte oliepers).  

  
Oliepers 

http://www.piteba.nl/
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II.  Universele toegang tot kwalitatief goed onderwijs 

Scholen in Malawi hebben een groot tekort aan lokalen, schoolbanken en leerkrachten. De kwaliteit van 

onderwijs is matig tot slecht. Tweederde van de kinderen verlaat de basisschool voortijdig. In het gebied 

waarin Mwanawaleza werkt,  is de helft van de scholen geen volledige basisschool, waardoor kinderen 

vanaf klas 4 of 5 naar een andere – vaak verre - school moeten lopen of stoppen met hun onderwijs. 

Slechts 9 procent van de kinderen in de zesde klas leest op voldoende niveau Hiermee is Malawi in 

zuidelijk Afrika het slechtst scorende land.  

Iedere school in Malawi moet een School 

Management Committee (SMC) hebben. 

Daarnaast is het aanbevolen dat er een 

Parent Teacher Association (PTA) en een 

Mother Group zijn. Taken van deze 

oudercommissies zijn ondermeer ervoor 

zorgen dat leerkrachten en leerlingen naar 

school komen en op tijd zijn, andere ouders 

aanmoedigen hun kinderen naar school te 

sturen – onderwijs is niet verplicht -, erop 

toezien dat aanbevelingen vanuit de 

overheid geïmplementeerd worden, de 

schoolgebouwen inspecteren en 

onderhouden, het initiatief nemen voor 

             schoolontwikkelingsprojecten - zoals het  

             bouwen van klaslokalen, toiletten en huizen 

voor leerkrachten – en deze ook uitvoeren en toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs. De 

ouders, die zelf niet of nauwelijks naar school geweest zijn, weten weinig van het nieuwe 

onderwijssysteem (PCAR) en de officiële taken van SMC en PTA, maar worden wel geacht hun school 

verder te ontwikkelen. 

Mwanawaleza werkt samen met de diverse oudercommissies, de directeuren, leerkrachten en wijdere 

gemeenschap aan verbetering van de toegang tot en kwaliteit van onderwijs in de scholen.  De 

vergaderingen en trainingen zijn in het Chichewa, een taal die alle ouders spreken.   

De onderwijsactiviteiten van Mwanawaleza richten zich op verbetering van de schoolinfrastructuur, de 

ontwikkeling en het gebruik van lesmateriaal, buitenschoolse activiteiten en inkomsten genererende 

activiteiten. Ze sluiten nauw aan bij de prioriteiten van het Salima District Education Office, zoals 

beschreven in het District Education Plan. 

  

Oudercommissies van Chenjerani J.P. School na afloop van de 

startbijeenkomst voor de bouw van een nieuw schoolblok 
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Schoolinfrastructuur 

Omdat de Malawische overheid niet voldoende geld heeft, wordt verwacht dat ouders zelf de 

schoolinfrastructuur verbeteren, bijvoorbeeld lokalen en toiletten bouwen en schoolbanken 

aanschaffen. Ouders en traditionele leiders – dorpshoofden - zijn vaak welwillend, maar beginnen maar 

zelden aan dergelijke bouwprojecten. Ze kunnen wel stenen bakken, maar zijn te weinig draagkrachtig 

om te betalen voor balken, deuren, framewerken voor ramen en deuren, het golfplaten dak en cement. 

Mwanawaleza werkt nauw samen met 

enthousiaste gemeenschappen door de 

ondersteuning van diverse 

schoolontwikkelingsprojecten. 

Voorbeelden van projecten in recente jaren 

zijn de bouw van aanvullende 

schoolblokken in de scholen Chenjerani, 

Chigolo, Kachulu, Mtumbira, Njenga en 

Ntchuwa en een schoolbibibliotheek en 

kantoorruimte in Nakondwa. Uitgangspunt 

is altijd dat de gemeenschappen het 

initiatief en verantwoordelijkheid voor het 

bouwproject nemen. Zij transporteren 

rivierzand voor het  aanmengen van           

cement, doen aan lokale fondsenwerving 

               en zien toe op  de uitvoering van het   

               project.  

De nieuwe schoolblokken hebben ervoor gezorgd dat drie ‘junior’ scholen  begonnen zijn met het 

‘upgraden’ van hun scholen van ‘junior’ naar ‘senior’ school: Chenjerani J.P. School van klas 3 naar 5, 

Chigolo J.P. School van klas 4 naar 6 en Kachulu J.P. School van klas 6 naar 8. Hierdoor gaan meer 

kinderen in hun eigen omgeving naar school. Een groot aantal kinderen, dat gestopt was met hun 

onderwijs, is weer ingestroomd in het basisonderwijs. Absentie – met name in het regenseizoen, 

wanneer sommige wegen onbegaanbaar zijn, het peil van rivieren stijgt en lesgeven in de openlucht 

vaak niet mogelijk is – is flink afgenomen. Minder kinderen trouwen op vroege leeftijd. Mwanawaleza 

ondersteunt het upgraden van ‘junior’ scholen.   

Het aantal leerlingen in Yambe zone dat de basisschool met succes afrondt, is de afgelopen jaren 

toegenomen. In mei 2013 hebben kinderen uit het gebied van Traditional Authority Bibi Kuluunda 

examens kunnen schrijven in Kachulu School: voor het eerst in de geschiedenis van de school!    

Leerlingen van klas 1 van Njenga School poseren voor hun nieuwe 

klaslokaal in aanbouw 
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Er is behoefte aan een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Yambe zone. Jaarlijks 

worden de beste leerlingen via het basisschoolexamen geselecteerd  voor overheidsscholen voor 

voortgezet onderwijs op nationaal, district of zone niveau.  Het aantal plaatsen is bedroevend laag. De 

niet-geselecteerde leerlingen  moeten het doen met privescholen. Deze zijn  voor de meerderheid van 

de ouders niet te betalen. Veel  leerlingen belanden daarom opnieuw in klas 8 van de basisschool – 

hoewel zij geslaagd zijn voor hun examen! – of stoppen met hun onderwijs. De kinderen gaan werken op 

het land of in de visserij en trouwen op vroege leeftijd.  

De belangrijkste dorpshoofden – Group 

Village Heads – hebben het probleem 

aangekaart bij de Traditional Authorities, 

zodat zij dit kunnen bespreken met de 

District Executive Committee. De 

gemeenschappen zijn bereid stenen te 

bakken en rivierzand te vervoeren voor de 

bouw van lokalen voor een school voor 

voortgezet onderwijs.  

Lokale timmermannen hebben 

schoolbanken gemaakt voor diverse klassen, 

zoals Chigolo klas 3, Katete II klas 1, 

Mtumbira klas 4, Njenga klas 8 en Yambe 

klas 5. 

 

Lesmateriaal 

Scholen in Malawi hebben zelden kant en klaar 

lesmateriaal van een uitgeverij of fabriek tot hun 

beschikking. De overheid moedigt leerkrachten aan hun 

eigen lesmateriaal te maken van lokaal beschikbare 

materialen, zoals oud papier, plastic, doppen van 

frisdrankflesjes, stenen, gras, riet en hout (= ‘Teaching And 

Learning Using Locally Available Resources’, TALULAR). 

 

 

 

Mwanawaleza heeft leerkrachten getraind in de 

ontwikkeling en het gebruik van lesmateriaal, zoals 

abacussen, letter- en woordkaartjes, dagritmekaarten en posters. Mwanawaleza moedigt leerkrachten 

Dagritmekaarten – in het Engels en Chichewa – van 

klas 2 Chenjerani J.P. School 

Leerkracht en leerlingen van Mtumbira J.P. School klas 4 zijn  erg blij met 

de schoolbanken! 
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aan om een ‘print rich environment’ en ‘talking walls’ te creeren. Dankzij de donatie van een 

lamineerapparaat kan het door de leerkrachten gemaakte lesmateriaal worden gelamineerd, wat 

betekent dat dit vele jaren meegaat. . 

Zeven basisscholen hebben via 

Mwanawaleza kisten met 20 tot 30 

woordenboeken Chichewa – Engels / 

Engels –Chichewa ontvangen (zie 

www.chichewadictionary.org voor meer 

informatie over dit woordenboek). 

Mwanawaleza heeft leerkrachten en 

leerlingen van de klassen 5 tot 8 van deze 

scholen getraind in het gebruik van de 

woordenboeken.  De leerlingen, die ook 

schriften ontvingen - ‘My Words Books’ – 

gebruiken de woordenboeken om 

moeilijke Engelse woorden en hun 

betekenissen in het Chichewa te noteren, 

zodat hun woordenschat, leesbegrip,  

communicatie- en schrijfvaardigheden toenemen.  

Omdat er een groot tekort is aan lesboeken in met name de bovenbouwgroepen, zet Mwanawaleza zich 

in om donoren – bijvoorbeeld via een link met een school in Nederland  – te vinden voor sponsoring van 

lesboeken.  

  

De directeur, leerkracht en leerlingen van klas 8 van Nakondwa F.P. School 

met de woordenboeken Chichewa – Engels / Engels - Chichewa 

http://www.chichewadictionary.org/
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Buitenschoolse activiteiten 

a. Quizcompetitie voor leerlingen van klas 8 

Samen met de directeuren en leerkrachten 

van de vijf senior basisscholen in Yambe zone 

organiseert Mwanawaleza quizochtenden 

voor leerlingen van klas 8, de laatste klas van 

de Malawische basisschool.  Leerlingen leren 

over ‘Child Friendly Schools’ en 

studievaardigheden, herhalen de studiestof 

van de klassen 5, 6 en 7 en bespreken het 

belang van Engels als communicatietaal. De 

leerkrachten formuleren vragen voor alle 

examenvakken. Op deze manier raken de 

leerlingen gewend aan de manier van 

vragenstellen in het examen en identificeren 

leerkrachten de ‘gap’ in kennis en 

vaardigheden bij hun leerlingen. Alle leerlingen  

ontvangen een schrift en HB-potlood dat ze 

kunnen gebruiken tijdens de officiele examens. 

De beste drie jongens en meisjes per school 

ontvangen een individuele prijs: een zonnelamp 

– voor avondstudies -, een woordenboek,  een 

etui, schriften en/of  stickers.  

 

Na afloop van de quizochtenden op 

schoolniveau vaardigt iedere basisschool een 

team van drie jongens en drie meisjes af voor 

de quizfinale van Yambe zone, gehouden in het 

Yambe Teacher Development Center. 

Voorbereidingen voor en organisatie van de 

quizfinale worden gedaan door Mwanawaleza 

in  samenwerking met een quizcommissie,  

bestaande uit leerkrachten van junior scholen. Leerlingen beantwoorden individueel vragen over de 

examenvakken plus groepsvragen over ‘Child Friendly Schools’, woordenschat, studievaardigheden en 

algemene kennis. Van iedere school geeft een leerling een korte presentatie in het Engels. 

Mwanawaleza stelt prijzen beschikbaar voor individuele leerlingen en de winnende scholen.  

De nummer 1 school ontvangt een duurzaam zonnelampensysteem, zodat ouders en leerlingen ook in 

de avonduren kunnen studeren.  

Leerlingen van Kachulu F.P. School tonen hun prijzen na afloop van de 

schoolquiz 

Quizfinale Yambe zone 2013 
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b. Sportactiviteiten 

In samenwerking met de sportcommissie 

van Yambe zone - bestaande uit de 

sportcoördinatoren van de scholen - 

organiseert Mwanawaleza sportactiviteiten 

voor leerlingen. Doelstellingen zijn om 

absentie en schooluitval van leerlingen te 

verminderen, de onderlinge banden tussen 

scholen – leerkrachten en leerlingen - te 

verstevigen en leerlingen enthousiast te 

maken voor sport.  

De tot dusver georganiseerde toernooien – 

voetbal en netbal in het eerste en atletiek in 

het derde trimester – waren een groot succes.  

Bij beide toernooien waren ongeveer duizend 

kinderen aanwezig om hun vrienden aan te 

moedigen. Dankzij – bescheiden - financiele 

bijdragen van de deelnemende scholen was 

er een geluidsinstallatie voor het omroepen 

van de wedstrijden en swingende muziek 

tussendoor, waarop enthousiast gedanst 

werd. Ook was er een tent voor de 

directeuren en leerkrachten van de scholen, 

zodat zij beschermd zaten tegen de zon. 

Dankzij enkele sportverenigingen, een 

kantoorhandel en een bekende 

supermarktketen in Nederland kon  

Mwanawaleza diverse items overhandigen  

aan de winnende scholen en individuele  

prijswinnaars, zoals sport t-shirts, trainingsjasjes, schriften, scharen, vliegers en knuffels.  

  

De netbalfinale voor de bovenbouw tussen de scholen Kachulu en 

Yambe 

Atletiekfinale meisjes 800 meter 
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c. Mwanawalezadag 

Jaarlijkse organiseert Mwanawaleza 

samen met de directeuren van de tien 

basisscholen in Yambe zone een 

Mwanawalezadag voor dorpshoofden, 

directeuren, leden van de School 

Management Committees, Parent Teacher 

Associations, Mother Groups en 

leerkrachten. Doel van de dag is om goede 

voorbeelden van ‘Child Friendly Schools’ 

activiteiten met elkaar te delen en verdere 

implementatie van ‘Child Friendly Schools’ 

te bevorderen.  

 

Vanwege het grote aantal deelnemers werden in 2012 twee Mwanawalezadagen georganiseerd. 

Tijdens deze dagen leerden deelnemers 

elkaar beter kennen door middel van een 

introductiespel, bespraken zij vragen over 

de vijf karakteristieken van  ‘Child 

Friendly Schools’ via het ‘Child Friendly 

Schools spel’ en presenteerden scholen 

hun ‘Child Friendly Schools’ activiteiten 

door middel van liedjes, toneel, 

gedichten en andere expressieve 

manieren. Na de lunch, klaargemaakt 

door vertegenwoordigers van alle 

scholen gaf Mwanawaleza een 

presentatie over duurzame ‘stoves’ en 

zonnelampen en waren er toespraken.  

Na afloop van de dagen ontvingen de deelnemers een duurzame Kamworks zonnelamp, gedoneerd via 

een speciale kerstfondsenwervingsactie in Nederland.  

  

Hoge opkomst tijdens de Mwanawalezadagen 2013 

Leerlingen van Njenga F.P. School spelen een persconferentie, waarin 

ze vertellen over de ontwikkelingen in hun school 
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d. Inkomsten genererende activiteiten 

Mwanawaleza stimuleert, traint en begeleidt 

managementleden en oudercommissies in het 

genereren van lokale inkomsten voor 

ontwikkelingsprojecten. 

Zo werkt Mwanawaleza nauw samen met de 

vrouwengroepen Chikondi en Tiyamike, die 

bestaan uit leden van de School Management 

Committees, Parent Teachers Associations en 

Mother Groups van de basisscholen Mtumbira 

en Chikondi. 

 

 

Mwanawaleza leerde de vrouwen ‘draden’ te knippen 

uit plastic tassen. De vrouwen haken sterke, 

milieuvriendelijke en aantrekkelijke tassen en bloemen 

van deze plastic ‘draden’. Mwanawaleza geeft de 

vrouwen feedback met betrekking tot technieken, 

modellen tassen, fondsenwerving, het bijhouden van 

een administratie en helpt hen met het inzamelen van 

voldoende plastic en de verkoop.   

Inkomsten gaan naar de vrouwen en hun families. Tien 

procent van de winst draagt bij aan de ontwikkeling van 

de scholen, bijvoorbeeld door de aanschaf van emmers 

en zeep voor handwassen en uniforms voor 

weeskinderen. 

      Andere voorbeelden van inkomsten genererende  

      activiteiten zijn het planten van bomen, het starten van  

      schooltuinen of het houden van dieren, zoals varkens of 

      geiten.  

  

De vrouwen van Chikondi Women Group met zelfgemaakte tassen, die 

voor inkomsten zorgen voor henzelf en hun school Mtumbira 

Mrs Enelesi Sakala van Chikondi Women Group 

met een fraaie, handgemaakte lunchtas 
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III. Duurzame leefomgeving / (Huishoud)energie  

Slechts twaalf procent van de Malawische bevolking heeft elektriciteit ter beschikking. De overgrote 

meerderheid (93 procent) van de mensen op het platteland gebruikt brandhout of houtskool om op te 

koken. Vrouwen en kinderen lopen vaak meerdere uren per dag om hout te verzamelen. Ontbossing is 

een groot probleem. Voor verlichting gebruikt 81 procent van de Malawische huishoudens kerosine. Dit 

is duur en ook nog eens giftig vanwege de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. Door rook binnenshuis 

vanwege koken en verlichting sterven er jaarlijks meer mensen dan aan malaria.  

a. Zonnelampen  

Mwanawaleza streeft ernaar dat mensen in de 

dorpen toegang krijgen tot goedkopere, 

duurzame en milieuvriendelijke lampen als 

vervanging van ongezonde en dure 

kerosinelampen en kostbare batterij 

verslindende (zak)lampen, zoals bijvoorbeeld 

de ‘Moonlight’ lampen.  

Deze lampen zijn op te laden met een 

zonnepaneeltje. Een dag laden geeft 3 tot 7 

uur licht, afhankelijk van de gekozen 

lichtsterkte. De ‘Moonlights’ zijn los te 

koppelen van het zonnepaneel en kunnen 

zodoende gemakkelijk  ergens mee naartoe 

worden genomen. 

Kinderen kunnen ’s avonds huiswerk maken en studeren bij het licht van de ‘Moonlight’. Ook heeft de 

lamp een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat zij niet meer in de ongezonde 

kerosinelucht zitten (‘indoor air pollution’). Als veel mensen de kerosinelamp verruilen voor een 

milieuvriendelijke lamp als de ‘Moonlight’ betekent dit minder CO2-uitstoot, wat beter is voor het 

milieu. De ‘Moonlight’ geeft gezinnen ook meer financiële ruimte, omdat zij niet langer dure lampolie of 

batterijen hoeven te kopen. 

Sinds medio 2013 werkt Mwanawaleza samen met een andere organisatie in Malawi die ook activiteiten 

heeft op het gebied van ‘Household energy’. Deze samenwerking zorgt ervoor dat Mwanawaleza een 

landelijk bereik krijgt en een groter aanbod zonnelampen kan aanbieden: duur, goedkoop, met of 

zonder lader voor telefoon, met of zonder aansluiting voor een radio.  

Familie Kandaya, lezend bij het licht van een ‘Moonlight’ lamp 
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Marcel heeft twee medewerkers van 
Mwanawaleza getraind in het installeren 
van een zonnelampsysteem in scholen of 
lodges (of in huizen). Deze systemen, die 
relatief goedkoop zijn, maken een wereld 
van verschil voor dorpelingen en leerlingen 
die hierdoor ook in de avonduren kunnen 
studeren. 

 

 

 

 
 
 
b. Koken  
 

Briketten 

Mwanawaleza traint en begeleidt groepen bij het 

maken en verkopen van briketten als 

milieuvriendelijk alternatief voor gekapt en/of 

gesprokkeld hout en houtskool. Briketten zijn een 

milieuvriendelijk alternatief voor gekapt en/of 

gesprokkeld hout en houtskool. Ze worden 

gemaakt van materialen die mensen anders 

weggooien: bijvoorbeeld rijstvliezen (van de lokale 

rijstmolen), zaagsel (van een houtzagerij), 

pindadoppen, bladeren, takjes en oud papier en 

karton. Van niets maak men nu dus iets (= waarde 

toevoegen).  

Marcel heeft samen met een lokale ambachtsman 

(tinsmid) een efficiënt kooktoestel ontwikkeld 

speciaal voor dit nieuwe type briket (of een 

kleinere hoeveelheid hout) en de kookgewoonten 

in Malawi.  Dit kooktoestel is aan Makerere 

University in Oeganda getest. Op dit moment  

                worden de resultaten verwerkt en het toestel  

                verder verbeterd. 

  

Leerlingen van klas 8 van Yambe F.P. School, studerend bij het licht van 

zonnelampen 

Leden van de Masomphenya Owala Group met zelfgemaakte 

briketten 
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Chitetezo Mbaula 

Mwanawaleza Ltd. is betrokken bij het 

landelijke project ‘Chitetezo Mbaula’ waarin 

vrouwengroepen in de dorpen  kooktoestellen 

van klei maken.  

Mwanawaleza identificeert en begeleidt 

vrouwengroepen die getraind worden in het 

maken van deze kooktoestellen volgens 

standaard specificaties. Mwanawaleza houdt 

een oogje in het zeil en koopt alle 

kooktoestellen die de vrouwen niet zelf 

hebben kunnen verkopen voor een faire prijs.   

Een andere organisatie binnen het project verzorgt de marketing van de kooktoestellen en koopt deze 

weer in bulk van Mwanawaleza.  Op deze manier probeert Mwanawaleza vrouwengroepen aan inkomen 

te helpen en het kooktoestel bij zoveel mogelijk huishoudens te introduceren. Door het gebruik van dit 

kooktoestel besparen huishoudens ongeveer zestig tot zeventig procent aan brandhout.  Dat scheelt – 

vooral vrouwen en kinderen – aanzienlijk tijd, sjouwwerk en kosten en levert een positieve bijdrage aan 

de problematieken van ontbossing en klimaatsverandering. 

  

Women Group Kantchenembwe bezig met het maken van Chitetezo 

Mbaula 
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Activiteiten van Stichting Mwanawaleza in Nederland 

Stichting Mwanawaleza ondersteunt de beschreven activiteiten in Malawi door het creeren van 

naamsbekendheid, het werven van fondsen en sturen van goederen. 

Creeren van naamsbekendheid 

Op verzoek geven de stichtingsleden presentaties over de activiteiten in Malawi, die Stichting 

Mwanawaleza ondersteunt. Bent u ook geïnteresseerd in een dergelijke presentatie voor uw school, 

kerk of organisatie? Stuur dan een mailtje naar malawi@mwanawaleza.org en wij nemen contact met u 

op. 

Ook bericht de stichting regelmatig over haar activiteiten in regionale kranten in Het Westland, 

Vlaardingen en de Hoeksche Waard. 

Fondsenwerving 

Stichting Mwanawaleza ontvangt donaties via kerken, scholen, organisaties, individuen en vanuit het 

indienen van financieringsvoorstellen.  

Jaarlijks organiseert Stichting Mwanawaleza een decemberactie ‘Een wereld vol licht’.  

In 2014 en 2015 wil Stichting Mwanawaleza daar een andere, jaarlijks terugkerende 

fondsenwervingsactie aan toevoegen in het voorjaar. Concrete ideeën daarvoor moeten nog uitgewerkt 

worden. 

Sturen van goederen 

Via het inkopen van kubieke meters in de containers van Stichting Malawi Schools & Hospitals stuurt 

Stichting Mwanawaleza op kleine schaal goederen naar Malawi, die aansluiten bij de activiteiten daar.

mailto:malawi@mwanawaleza.org


Bijlage  Onderwijsplannen 2014 - 2015 

Universele toegang tot kwalitatief onderwijs 

I. Infrastructuur 

Mwanawaleza werkt nauw samen met enthousiaste gemeenschappen door de ondersteuning van 

diverse schoolontwikkelingsprojecten. Uitgangspunt is dat de gemeenschappen het initiatief en 

verantwoordelijkheid voor het bouwproject nemen.  

 

a.  Bouw Mwanawalezaschoolblokken in ‘junior’ basisscholen 

Activiteit Kosten Donor Impact 

Mtumbira J.P. School: bouw twee 
schoollokalen plus kantoor / magazijn 

17.500 euro Anonieme donor; geld is 
binnen 

Mtumbira School heeft toestemming van de overheid om klas 
5 te openen. Leerlingen van klas 2 verhuizen van onder de 
boom naar een klaslokaal. Lesboeken die nu nog in huizen van 
ouders liggen, worden opgeslagen in de school. Ouders volgen 
avondklassen leesonderwijs. 

Chigolo J.P. School: bouw twee 
schoollokalen plus magazijn 

17.500 euro Anonieme donor; geld is 
binnen 

Chigolo School opent klassen 7 en 8. Alle leerlingen hebben 
een klaslokaal tot hun beschikking. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de school schrijven leerlingen hun 
staatsexamen. 

Mtumbira J.P. School: bouw twee 
schoollokalen, kantoor en magazijn 

17.500 euro Aanvraag indienen bij 
diverse donoren 

Mtumbira School opent klassen 6 en 7.  Leerlingen die gestopt 
waren met hun onderwijs, komen terug naar de schoolbanken.  

Likongwe Area: bouw twee schoollokalen, 
kantoor en magazijn voor nieuwe  
basisschool 

17.500 euro Aanvraag indienen bij 
diverse donoren 

Likongwe Area start een school met twee klassen voor de vele, 
jonge kinderen in de omgeving die nu niet naar school kunnen. 
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b. Ondersteuning diverse schoolontwikkelingsprojecten in basisscholen (op verzoek van ‘communities’) 

Activiteit Kosten Donor Impact 

Yambe F.P. School: bijdrage aan materialen 
voor de constructie van vier toiletblokken 
(cement, planken, spijkers, deuren, 
deurframes, sloten, golfplaten) 

1.500 euro Kerken, scholen,  
individuele giften en 
aanvragen via 
organisaties voor 
sanitatie 

Verbetering van de hygiëne in de school: minder leerlingen 
die in de pauzes hun behoeftes in de bosjes doen. Afname 
van de ‘drop-out’ en absentie van meisjes in de bovenbouw 
door goede toiletten. 

Ntchuwa F.P. School: bijdrage aan materialen 
voor de constructie van vier toiletblokken 
(cement, planken, spijkers, deuren, 
deurframes, sloten, golfplaten) 

1.500 euro Idem + evt. schoollink Idem 

Katete II J.P. School: bijdrage aan materialen 
voor de constructie van twee toiletblokken 
(cement, planken, spijkers, deuren, 
deurframes, sloten, golfplaten) 

750 euro Idem Verbetering van de hygiëne in de school: minder leerlingen 
die in de pauzes hun behoeftes in de bosjes doen. 

Dumirabay J.P. School: bijdrage aan 
materialen voor de constructie van lokalen 
(dakplaten, planken, spijkers, deuren en 
deurframes) 

1.500 euro Kerken, scholen en 
individuele giften 

Klas 2 verhuist van onder de boom naar een klaslokaal. De 
school vraagt toestemming aan de overheid voor het openen 
van klas 4. 

Nakondwa F.P. School: bijdrage aan 
materialen voor de constructie van lokalen 
(dakplaten, planken, spijkers, deuren en 
deurframes) 

1.500 euro Idem De twee klassen 5, die les krijgen onder de boom, verhuizen 
naar een leslokaal. Leerlingen gaan het hele jaar door naar 
school, ook in het regenseizoen.  

Njenga F.P. School: bijdrage aan materialen 
voor de constructie van lokalen (dakplaten, 
planken, spijkers, deuren en deurframes) 

1.500 euro Idem Leerlingen van de klassen 3A en 4A, die les krijgen onder de 
boom, verhuizen naar een lokaal. Absentie van leerlingen 
neemt af. Lesmateriaal wordt binnen opgeslagen.  
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c.  Bouw school voor voortgezet onderwijs 

 Activiteit Kosten Donor Impact 

Bouw twee schoollokalen plus kantoor / 
magazijn (fase 1) 

20.000 euro Aanvraag indienen bij 
anonieme donoren 1, 2 en 3 

Er is grote behoefte aan een nieuwe school voor voortgezet 
onderwijs, omdat veel leerlingen die de basisschool afronden met 
succes niet geselecteerd worden voor de huidige beperkte plekken 
in het voortgezet onderwijs en stoppen met hun onderwijs. Een 
nieuwe school voor voortgezet onderwijs biedt per leerjaar 30 – 60 
leerlingen een kans op vervolgonderwijs.  

Constructie toiletblokken inclusief 
handwasfaciliteiten (fase 1) 

5.000 euro Aanvraag indienen bij Kuti 
Game Parc / Lilongwe 
Wildlife Center 

Hygiëne in de school. De toiletten zijn een voorwaarde vanuit het 
District Education Office om de nieuwe school voor voortgezet 
onderwijs te mogen openen. 

Slaan van een waterput (fase 1) 1.500 euro Aanvraag indienen bij 
anonieme donoren 1, 2 en 3 
en Kuti Game Parc / 
Lilongwe Wildlife Center 

Veilig drinkwater in de school, een voorwaarde voor goede hygiëne 
en het openen van de school voor voortgezet onderwijs. 

Bouw van een huis voor de schooldirecteur 
(fase 1) 

10.000 euro Aanvraag indienen bij 
anonieme donoren 1, 2 en 3 
en District Assembly Salima 

De schooldirecteur woont direct vanaf de start bij de school – wat 
gebruikelijk is in Malawi – en houdt toezicht op wat er in en rondom 
de school gebeurt ook buiten schooluren. 

Bouw twee schoollokalen plus opslagruimte 
(fase 2) 

20.000 euro Aanvraag indienen bij 
anonieme donoren 1, 2 en 3 

De school breidt ieder schooljaar uit met een klas, totdat de 
leerlingen die begonnen zijn in klas 1 hun eindexamen MSCE 
schrijven. 

Constructie schoolbibliotheek (fase 2) 10.000 euro Idem De leerlingen hebben de gelegenheid boeken te lenen van de 
schoolbibliotheek en in deze ruimte te studeren. 

Bouw huis voor een leerkracht (fase 2) 10.000 euro Aanvraag indienen bij 
anonieme donoren 1, 2 en 3 
en Salima District Assembly 

Woonruimte bij de school motiveert leerkrachten en zorgt voor 
veiligheid in en om de school. 

Constructie toiletten (fase 2) 2.500 euro Aanvraag indienen via 
Kuti / Lilongwe / Wildlife 
Center 

Voldoende toiletten voor de nieuw te openen klassen. 

 

 Fase 3 bestaat uit de constructie van een personeelsruimte en laboratorium plus de aanleg van  een demonstratietuin 
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II. Lesmateriaal 

Mwanawaleza moedigt leerkrachten aan om een  ‘print rich environment’ en ‘talking walls’ te creeren. 

Ook zet de organisatie zich in voor de aanschaf van lesboeken. 

 

 

Activiteit Kosten Donor Impact 

Boeken bovenbouwgroepen nieuwe klassen 
Yambe zone 

5.000 euro Aanvraag indienen via Stichting 
KOOK 

Leerlingen van nieuw gestarte bovenbouwklassen hebben 
lesboeken ter beschikking, wat leidt tot verbeterde 
onderwijsresultaten 

Workshop ‘Setting up and managing a school 
library’ voor Nakondwa F.P. School en 
afgevaardigden van alle scholen in Yambe zone 

200 euro Giften en Malawireis  Een commissie van ouders, leerkrachten en leerlingen runt de 
door henzelf opgerichte schoolbibliotheek. Een groot aantal 
leerlingen en ouders leent boeken. 

Workshops ‘Teaching And Learning Using Locally 
Available Resources’ 

400 euro Idem Leerkrachten creeren aantrekkelijk en duurzaam lesmateriaal 
voor hun leerlingen. Verbetering van onderwijsresultaten. 

Kantoorartikelen (inclusief lamineersheets) voor 
het creeren van lesmateriaal 

Materiële 
donaties 

Aanvraag via 
kantoorartikelenwinkel in de 
Hoeksche Waard 

Idem 

Vervoer kantoorartikelen en lesmateriaal via 
container (m3) 

250 euro; 2x Oud Papier Actie (OPA) Idem 

Boeken bibliotheek school voor voortgezet 
onderwijs 

Materiële 
donaties 

Aanvragen via Pelican Post, The 
Book Bus, 
National Library Lilongwe e.a. 

Leerlingen lenen boeken van de schoolbibliotheek voor diverse 
vakken inclusief boeken van de literatuurlijsten Engels en 
Chichewa 

Boeken bibliotheek Ntchuwa  F.P. School Idem Idem Leerlingen hebben toegang tot leesboeken. Leesbevordering. 
Verbetering van technische en begrijpende leesvaardigheden en 
woordenschat.  

Boeken bibliotheek Njenga F.P. School Idem Idem Leerlingen hebben toegang tot leesboeken. Leesbevordering. 
Verbetering van technische en begrijpende leesvaardigheden en 
woordenschat. 

Workshop ‘Setting up and managing a school 
library’ voor Ntchuwa en Njenga F.P. scholen 

200 euro Giften en Malawireis  Commissie van ouders, leerkrachten en leerlingen runnen de door 
henzelf opgerichte schoolbibliotheek. Een groot aantal leerlingen 
en ouders leent boeken. 
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III. Buitenschoolse activiteiten 

Samen met de basisscholen in Yambe zone organiseert Mwanawaleza quizochtenden voor leerlingen 

van klas 8 als voorbereiding op hun staatsexamens. Ook werkt Mwanawaleza samen met de 

sportcommissie van de zone aan het tegengaan van absentie en schooluitval van leerlingen door 

sportactiviteiten. Jaarlijks vindt een Mwanawalezadag plaats voor dorpshoofden, directeuren, leden 

van oudercommissies en leerkrachten om implementatie van ‘Child Friendly Schools’ te bevorderen. 

 

Activiteit Kosten Donor Impact 

Quizochtenden in vijf basisscholen 600 euro; 2x Giften en Malawireis  Leerkrachten formuleren opgaven en identificeren ‘gaps’ in 
de kennis en vaardigheden van hun leerlingen, die zich op 
speelse wijze voorbereiden op hun staatsexamens. Meer 
leerlingen slagen voor het staatsexamen.  

Quizfinale Yambe zone 150 euro; 2x Idem Idem 

Atletiektoernooi Yambe zone 200 euro; 2x Idem Leerlingen worden enthousiast voor sportactiviteiten. 
Minder kinderen verlaten de school. Absentie van leerlingen 
daalt. Leerkrachten van alle scholen in Yambe werken 
samen aan de organisatie van het toernooi. 

Voetbal- en netbaltoernooi Yambe 
zone  

250 euro; 2x Idem Idem 

Mwanawalezadag 1050 euro; 2x Idem Dorpshoofden, oudercommissies, directeuren en 
leerkrachten enthousiasmeren elkaar in het verder 
implementeren van ‘Child Friendly Schools’ door het delen 
van ervaringen 

Prijzen quizochtenden en 
sporttoernooien 

Materiële donaties Scholen, sportverenigingen en 
kantoorartikelenhandel in 
Hoeksche Waard 

Leerlingen zijn gemotiveerd om iedere dag naar school te 
gaan en hard te studeren voor hun examens.  

Vervoer prijzen via container (m3) 250 euro; 2x Oud Papier Actie (OPA) Idem 
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IV. Inkomsten genererende activiteiten 

Mwanawaleza traint en begeleidt managementleden en oudercommissies in het genereren van lokale 

inkomsten voor ontwikkelingsprojecten. Een voorbeeld is de verkoop van sterke, milieuvriendelijke en 

aantrekkelijke tassen en bloemen uit plastic ‘draden’ door de vrouwelijke leden van de oudercommissies 

van Mtumbira J.P. School. 

Activiteit Kosten Donor Impact 

Startmaterialen Chikondi Women 
Group: naaimachines, chitenjes en garen 

500 euro Aanvragen via FOMA en 
Vraag En Aanbod 
International 

De startmaterialen helpen de vrouwen de kwaliteit van hun uit 
afvalplastic gehaakte tassen te verhogen door de toevoeging van 
fraaie voeringen van Afrikaanse stoffen en de tassen ook te verkopen 
via locaties, waar toeristen komen 

Training & begeleiding Chikondi Women 
Group 

500 euro; 2x Giften en verkoop tassen De vrouwen maken diverse types tassen, zijn in staat om een 
eenvoudige administratie bij te houden, breiden het aantal punten 
om plastic te verzamelen uit en genereren gaandeweg meer 
inkomsten voor hun families en Mtumbira School 
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