
 

 

Jaarverslag 2014 van de Stichting Juf Lieke naar Malawi  
 

De stichting JufLiekeNaarMalawi kijkt met trots en dankbaarheid  terug op een mooi jaar. Een 

jaar waarin we meer hebben kunnen verwezenlijken dan we in 2013 hadden durven dromen!  

 
Een goed begin is het halve werk 

Een uniform maakt van een kind een schoolkind. De plaatselijke kleermaker naaide op ons 

verzoek ca 50 uniformen, die we verdeelden onder de allerarmsten, die zo toegang kregen tot de 

school. 

De stichting liet een flinke hoeveelheid aan lesmaterialen afleveren. Kinderen en leraren van de 

school in Cape Maclear begonnen het schooljaar 2014-2015 met nieuwe schriften, pennen, 

bordkrijt e.d.  

De schoolbanken en -tafels, die nogal te lijden hebben onder de klimaatomstandigheden, kregen 

een flinke onderhoudsbeurt en stonden er na de kerstvakantie weer knap bij. 

 

Uitbreiding 

Maar dat is nog niet alles. Mede door de goede financiële positie van de stichting konden er dit 

jaar, bij wijze van extra, nog eens twee klaslokalen bij de school worden gebouwd. Dit was hard 

nodig omdat het aantal leerlingen drastisch is gegroeid als resultaat van de verbeterde 

zuigelingenzorg van de afgelopen jaren. 

 

Water en sanitatie 

De plannen voor water en sanitatie bij de school kregen langzaam maar zeker meer vorm in 2014. 

Het Mzuzu Smart Centre speelde hierin een belangrijke rol. Na een lange opstart, kregen we half 

december de foto's van het resultaat: 2 degelijke handpompen op het schoolterrein en heel veel 

blije gezichten! In 2015, na het regenseizoen, worden de latrines en handenwasfaciliteiten 

gerealiseerd. 

 
Mr Kingston 

Besturen op afstand is soms knap lastig. Het bestuur van JLNM mailt regelmatig met Malawi 

maar even regelmatig is digitaal contact niet mogelijk. We zijn dan ook heel blij met onze trouwe 

projectmanager, Mr Kingston Nkhoma, zonder wiens inzet we dit alles niet hadden kunnen doen.  

 



Deze vader van 6 kinderen, student en harde werker begeleidt de werkzaamheden in Cape 

Maclear en onderhoudt de nodige contacten. 

Afgelopen zomer ontmoette het bestuur van JLNM hem in Oudewater, waar hij verbleef op 

persoonlijke uitnodiging van een van de bestuursleden. Voor hem en voor ons was dat een grote, 

blije gebeurtenis. Hij liet o.a. zijn kasboek rondgaan, waarin hij nauwkeurig alle uitgaven 

bijhoudt, tot ver achter de komma.  

 
Bestuur 

Het bestuur van de stichting JLNM bestaat uit Hetty Brunt, Jos Wensing en – sinds kort – Simone 

Veersema. Frank Schoonens heeft weliswaar een stapje teruggedaan maar is nog steeds betrokken 

bij de stichting. We zijn blij dat we nog regelmatig een beroep op hem mogen doen. 

 

Op naar 2015! 

De stichting JLNM wil duurzame ondersteuning bieden aan de schoolbevolking van de 

basisschool in Cape Maclear. In 2014 zijn we daar zeker in geslaagd, mede dankzij alle 

enthousiaste sponsoren, klein en groot: 

leerlingen van de Jenaplanschool Wittevrouwen in Utrecht 

wijnproevers bij een wijnhandelaar in Utrecht 

leerlingen Jenaplanschool Klavertje 4 in Oudewater:  

klanten van de wereldwinkel Haastrecht 

klanten van EmTe die hun statiegeld doneerden 

en de vele vrienden van JLNM 

 

Wij hopen dat we ook in 2015 op financiële ondersteuning mogen  rekenen.  

 

Heeft u tips of ideeën voor een sponsoractie? Wilt u weten hoe de waterpompen eruit zien? Of 

kennismaken met Mr. Kingston Nkhoma? Of wilt u een bijdrage storten op ons uniformenfonds? 

Op de website www.jufliekenaarmalawi.nl  vindt u meer informatie. U mag ook mailen naar 

Hetty Brunt, hettybrunt@gmail.com  
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