
                                                      

Jaarverslag 2013 van de Stichting Juf Lieke naar Malawi  

Vergeleken met 2012 was dit afgelopen jaar vrij rustig aan onze kant. Er werden enkele fondsenwervende 

activiteiten ontplooid, waaronder een Bridgedrive in Haastrecht en een foto-actie van Rutger de Beer. We mochten 

ons project presenteren aan de Wereldwinkel in Haastrecht en aan basisschool de Wegwijzer in Zutphen. Dit 

leverde enkele mooie donaties op. Andere inkomsten komen uit een kleine groep donateurs. 

In het voorjaar zijn diverse bekenden uit Nederland op bezoek geweest in het dorp. 

Lieke is op 20 juli teruggekomen uit Malawi, waar in 2013 veel gerealiseerd is. Dit is ook te lezen op onze website, 

maar een aantal zaken moeten worden genoemd: schoolmeubilair is gerealiseerd, kantoor hoofd van de school is 

opgeknapt, er zijn bijbels uitgereikt aan oudere leerlingen, er is een uniformenfonds opgezet en kinderen die 

uniform nodig hebben zijn geïdentificeerd en last but not least er is een grote levering van schriften en 

schrijfmaterialen gedaan voor het begin van het schooljaar. 

Het bestuur is drie keer bij elkaar gekomen om de voortgang van het project in Cape Maclear te bespreken. Na 

terugkomst van Lieke uit Malawi hebben wij ons beraden op de toekomst van de Stichting en de nog beschikbare 

fondsen.  Naar aanleiding hiervan is in oktober besloten om aan de slag te gaan met een nieuw doel: Water bij de 

school. Hiervoor is contact gezocht met het Mzuzu Smart Centre in Malawi dat veel expertise heeft op het gebied 

van oplossingen voor veilig drinkwater en goede hygiënische voorzieningen. Ook is een bezoek gebracht door het 

bestuur aan de heer Henk Holtslag in Apeldoorn, verbonden aan dit Smart Centre, en expert op het gebied van 

touwpompen en huishoudwaterfilters. Tijdens de kerstvakantie is Lieke met onze projectmanager Kingston 

Nkhoma naar dit Smart Centre gereisd om zich daar te laten voorlichten over de mogelijkheden. We gaan met dit 

Centre samenwerken om succesvol water bij de school te brengen. 

Om dit nieuwe project te kunnen realiseren zijn er in december 2 projectaanvragen ingediend voor financiële 

ondersteuning, t.w. bij de Nacht van de Fooi* en bij de Wittevrouwen Jenaplanschool in Utrecht. 

Voorzitter Frank Schoonens heeft te kennen gegeven zich uit het bestuur terug te trekken. We danken hem van 

harte voor zijn waardevolle inbreng. Het bestuur zoekt naar een nieuwe kandidaat.  

 

*Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd 


