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1. Inleiding 

 

Het beleidsplan van Stichting FO4R Mwanza Malawi beschrijft het beleid met betrekking tot het geheel 

van werkzaamheden van de Stichting. 

 

Stichting FO4R Mwanza Malawi is opgericht in mei 2009, naar aanleiding van het vertrek van Marike 

Maijers (tropenarts) en Eelko Dijkstra (bedrijfsadviseur), die via VSO (voluntairy services oversea) 

vrijwillig in Mwanza, Malawi gingen werken. 

Tegelijkertijd vertrokken twee andere vrijwilligers: Maryse Kok (beleidsadviseur gezondheid) en 

Harmen Teitsma (educatie trainer) ook naar Mwanza en sloten zich aan bij de Stichting. 

 

Stichting FO4R Mwanza Malawi wil de levensomstandigheden verbeteren in Malawi, te beginnen in 

het district Mwanza, in het zuiden van Malawi. 

 

Stichting FO4R Mwanza Malawi zet zich vooral in op het gebied van: 

 Gezondheidszorg 

 Landbouw en voedselvoorziening 

 Onderwijs 

 

 
2. Visie en missie 

 

“Een wereld waarin armoede verdwenen is en ieder mens gelijke kansen heeft  

  op zorg, ontwikkeling en voedsel ” 

Dat is waar Stichting FO4R Mwanza Malawi aan mee wil werken. 

 

Stichting FO4R Mwanza Malawi wil in samenwerking met lokale partners de levensomstandigheden 

van mensen in Malawi, in het bijzonder in het district Mwanza, verbeteren. Dit doen we door het – in 

financiële en materiële zin – ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg en landbouw.  

Bij de initiatie, uitvoering en evaluatie van deze projecten werken wij samen met lokale partners 

aangezien zij de lokale situatie en context het beste kennen. Dit is de kracht van FO4R Mwanza 

Malawi: Het samenwerken met lokale mensen, ondernemers en autoriteiten (dorpshoofden, traditional 

leaders) geeft betrokkenheid en er ontstaat verantwoordelijkheid bij de inwoners voor de uitgevoerde 

projecten. 

 

3. Doelen 

Stichting FO4R Mwanza Malawi heeft tot hoofddoel om de levensomstandigheden van mensen in 

Malawi, en in het bijzonder in het district Mwanza, te verbeteren.  
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Wij streven naar: 

 Het verbeteren van de mogelijkheden tot het volgen van primair onderwijs van goede 

kwaliteit. 

 Het verbeteren van de kwaliteit van gezondheidszorg. 

 Het stimuleren van kleinschalige projecten voor boeren met het oog op verbetering 

van levensomstandigheden. 

 

 
4. Huidige situatie 

 

Stichting FO4R Mwanza Malawi kent 5 bestuursleden die allen op vrijwillige basis en zonder beloning 

voor de Stichting werkzaam zijn. De projecten worden aangedragen door de eigen bevolking van het 

district of daarbuiten (wel altijd in Malawi) en getoetst door de Stichting. Het toetsen gebeurt door 

mensen van - of betrokken bij - de Stichting die in het verleden in Mwanza hebben gewerkt als 

vrijwilliger (zie inleiding). 

 

 

 

5. Acties en maatregelen 

 

Gezondheidszorg: 

 Het opknappen van alle verlosfaciliteiten in het district en de bouw van twee shelters voor 

wachtende zwangere vrouwen en hun guardians. 

 Het bouwen van een waterpomp op zonne energie bij het gezondheidscentrum in 

Kunenekude. 

 Het realiseren van meer dan 800 lokale toilet gebouwen in de dorpen van Mwanza district. 

 Het inzamelen en versturen van Engelstalige medische boeken naar Mwanza District Hospital 

en het inrichten van een bibliotheek aldaar. 

 Het bouwen van rurale gezondheidsposten te Kapise, Faiti en Chilala, waar vaccinaties, het 

wegen van kinderen, gezondheidsvoorlichting en andere preventieve activiteiten kunnen 

plaatsvinden. 

 Het sturen van medische materialen en speelgoed voor ondervoede kinderen naar Mwanza 

District Hospital. 

 Het verstrekken van en voorlichting geven over fietsambulances aan verschillende dorpen in 

district Mwanza. Deze worden gebruikt om zieke dorpelingen naar het ziekenhuis te 

vervoeren. 

 Het inrichten van een nursery met goede monitoring, warmte, getraind en opgeleid personeel 

in Mwanza District Hospital, voor het opvangen van ernstig zieke baby’s. 

 

Educatie: 

 Mphande primary school voorzien van hygiënische toiletten. 

 Het doneren van schoolbenodigdheden. 

 Het beschikbaar stellen van laptops aan gezondheidsvoorlichters en trainers van leraren. 

 Bouwen van een zeer noodzakelijke waterpomp bij Mphande primary school in Mwanza 

district. 

 Het bouwen van een extra schoolblok met twee klaslokalen voor deze school die uit haar 

voegen springt, met een speciaal lokaal, ingericht voor kinderen met een beperking. 
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Landbouw: 

 Het ondersteunen van Zipatso (een tangarine kwekerij) bij het renoveren van de kassen op de 

kwekerij. De kwekerij is een leerschool voor de aangesloten boeren en dient tevens als 

voorbeeld voor hun eigen boomgaarden.  

 Het ondersteunen van Zipatso met het repareren van de vrachtwagen. 

 Het ondersteunen van boeren met HIV door middel van het doneren van 

landbouwbenodigdheden voor het starten van hun eigen gezamenlijke landbouwproject. 

 

Toekomstige projecten: 

 Het bouwen van een schoolblok met twee lokalen, waarvan een ingericht voor kinderen met 

een beperking. 

 Het financieren van een opleiding tot verpleegkundige met als doel dat hiermee een aanzet 

wordt gegeven tot het beter functioneren van het zorgpersoneel in Mwanza District Hospital. 

 Het versturen van medische materialen. 

 

 

6.Evaluatie afspraken en conclusies 

 

De Stichting vergadert elke 3 maanden (waar mogelijk minder, waar nodig meer) en bespreekt dan de 

lopende projecten en de aanvragen vanuit Malawi. Enkele keren per jaar bezoekt en /of begeleid een 

bij de Stichting betrokken oud-vrijwilliger de projecten. Zij brengt verslag uit aan het bestuur. 

Van elk project wordt een evaluatieverslag gemaakt en gepubliceerd op de website 

(www.fo4rmalawi.nl)  

 

 

 

http://www.fo4rmalawi.nl/

