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JAARVERSLAG 2019 

Projecten 2019 
De contacten met de projectaanvragers en de afwikkeling en controle van de projecten gebeurt 
door de projectcoördinator in overleg met het bestuur. In de nieuwsbrieven wordt meer in 
detail verslag gedaan van de voortgang van de projecten. Tussentijds gebeurt dat ook door 
berichten op de Facebookpagina. In het afgelopen jaar zijn bedragen betaald voor 
onderstaande projecten: 

• Waterpomp Nyaka € 6.500 

• Schoolblok met 2 klaslokalen en kantoortje Machemba € 15.030 
 

Cycloon Idai teisterde Malawi op 14 maart 2019. Contact was moeilijk en er is nog geen 
beroep gedaan op de Vrienden van Chiromo om acute nood te lenigen. Wereldwijde 
hulporganisaties zijn bijgesprongen hiervoor.  

Het project Vonkeni-school is afgesloten in 2019. De werkzaamheden aan de Vonkeni-school 
zijn afgerond en de nieuwe klaslokalen zijn feestelijk in gebruik genomen in 2019.   

Ook de uitbreiding van de school in Lobeni met twee klaslokalen voor de groepen 5 en 6 is in 
2019 afgerond en de klaslokalen zijn in gebruik genomen.  

De realisatie van een waterpomp in Nyaka is in 2019 van start gegaan.  
De waterpompen in Nyungwe en in Nyambalo zijn in 2019 gerealiseerd en de pompen zijn in 
werking gesteld. 

De werkzaamheden voor het nieuwe schoolblok in Machemba zijn in 2019 gestart en eind 
2019 ver gevorderd. Binnen een korte periode kunnen de lokalen in gebruik worden genomen. 

Het project van bisschop Montfort Stima voor een schoolblok Lulanga uit 2017 komt moeilijk 
van de grond. Toen de fundamenten gereed waren, trok het lokale bestuur de stekker uit het 
project. Het is een katholieke school die voor alle religies open staat. De lokale bestuurders 
denken dat er een te grote katholieke stempel komt te liggen op deze school. De Lulanga 
school ligt in een gebied waarin de moslims in de meerderheid zijn en over het algemeen in 
harmonie samenleven met christenen. Bisschop Stima heeft aangegeven dat er beter op een 
andere plek begonnen kan worden met de bouw van een school. Het geld bestemd voor het 
project zou dan daar ingezet kunnen worden. Het overleg met de bisschop loopt nog.  

In 2017 is er eveneens een toezegging gedaan voor een schoolblok van twee klaslokalen in 
Ncherenje. De samenwerking met de lokale bevolking kwam helaas niet van de grond. 
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Besloten is om dit project niet voort te zetten totdat de lokale inbreng wel georganiseerd kan 
worden.  

Een aantal projectaanvragen in 2019 zijn niet gehonoreerd, omdat er onvoldoende informatie 
voorhanden was of het project niets paste binnen de doelstellingen van de Vrienden van 
Chiromo.  

De projectcoördinator of bestuursleden zijn in 2019 niet naar Malawi kunnen gaan om de 
voortgang van projecten ter plekke te controleren. Een vervolgbezoek staat gepland voor 2020 
maar is vanwege de Coronacrisis misschien niet mogelijk.  

 

Communicatie 
De nieuwsbrieven zijn door onze projectcoördinator en een redacteur voorbereid. De 
uiteindelijke verantwoording ligt bij het bestuur. In de zomerperiode en voor Kerstmis zijn de 
donateurs op de hoogte gebracht van de lopende projecten en van de ontwikkelingen in 
Malawi. De nieuwsbrieven worden op papier verspreid naar onze vaste donateurs en per e-
mail. De nieuwsbrieven staan ook op de website en de Facebookpagina van de Vrienden van 
Chiromo.  

Harry Winthagen heeft jarenlang het bestuur en de projectcoördinator ondersteund bij het 
redigeren van de nieuwsbrieven. In 2019 heeft hij aangegeven m.n. om leeftijdsredenen zijn 
werkzaamheden te beëindigen. We zijn Harry erkentelijk voor zijn jarenlange bijdrage aan de 
nieuwsbrieven van onze stichting.  

De herziening van de website is in 2019 voortgezet en begin 2020 afgerond, de opzet is 
verbeterd en teksten zijn aangepast. De Facebookpagina werkt goed om tussentijds berichten 
te plaatsen over de voortgang van projecten of ontwikkelingen binnen de Vrienden van 
Chiromo. 

Op 14 januari 2019 maakte Roderick Vonhögen met zijn TV-programma Roderick zoekt licht 
een prachtig portret van aartsbisschop mgr. Thomas Msusa van Blantyre. Tijdens zijn bezoek 
aan Nederland vertelt bisschop Thomas over Malawi en het belang van de hulp uit Nederland. 
Het filmportret is terug te vinden op internet.  

Fondswerving 
Donateurs die een bedrag van € 100 of meer hebben gedoneerd, hebben een persoonlijke 
bedankbrief ontvangen. Ook zijn bedrijven benaderd voor een sponsoractie. 
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De jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Ransdaal tussen Kerst en Nieuwjaar is weer verzorgd 
door verschillende bestuursleden en enkele vrijwilligers. De opbrengst was € 1.743,50 t.o.v. 
een opbrengst van € 1.686,66 in 2018. In 2019 mochten de Vrienden van Chiromo wederom 
een royale gift van de Wereldwinkel Wittem ontvangen van € 500.  

Financiën 2019 

De baten uit fondswerving waren vrijwel gelijk in 2019 ten opzichte van 2018.  
Er is voor ruim € 21.500 aan projecten besteed in 2019 t.o.v. € 29.000 in 2018.  
De bestede bedragen aan projecten zijn hoger dan de inkomsten uit giften en donaties.  
Dat past in het beleid van het bestuur. 

De bestuursleden en de projectcoördinator hebben in 2019 geen vergoeding ontvangen voor 
hun werkzaamheden. Er zijn eveneens geen onkosten gedeclareerd.  

Tijdens de bestuursvergadering van 25 maart 2020 is het financieel jaaroverzicht 2019 
vastgesteld. 

Bestuur en projectcoördinator 
In 2019 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest en is er twee maal een redactie overleg 
geweest voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief. De bestuursleden hebben over de inhoud en 
voortgang van lopende projecten met name per e-mail gecorrespondeerd. De 
projectcoördinator heeft de bestuursvergaderingen bijgewoond.  

Tijdens de bestuursvergaderingen is gesproken over de voortgang van projecten, nieuwe 
projectaanvragen, de nieuwsbrieven en het beleggingsbeleid. Ook is gesproken over de 
(projectmatige) samenwerking met andere stichtingen of mensen die actief zijn voor Malawi. 

Het meerjarenbeleidsplan is tijdens de vergadering van 9 oktober 2019 geactualiseerd en 
opnieuw vastgesteld voor de periode 2019-2024. Het is eveneens de bedoeling om de statuten 
in de loop van 2020 aan te passen. 

Overig 
Op 26 april 2019 mocht onze projectcoördinator uit handen van de burgemeester van 
Valkenburg aan de Geul een koninklijke onderscheiding ontvangen. Servé Kengen werd 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten en meer dan 30 jaar 
lange inzet voor Malawi (via een aantal stichtingen en organisaties) en zijn betrokken inzet 
voor de lokale samenleving in Valkenburg aan de Geul.  
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Op 22 januari 2020 heeft de belastingdienst een vragenbrief gestuurd in het kader van haar 
reguliere toezicht op ANBI-instellingen. De vragen van de belastingdienst zijn beantwoord en 
op 18 februari heeft de belastingdienst laten weten dat er geen opmerkingen of vragen zijn en 
is de ANBI-status van de Stichting Vrienden van Chiromo opnieuw bevestigd.  

Vastgesteld op: 25 maart 2020 

w.g. het bestuur:  

K.H.M. Donners, voorzitter  
L.A.M. Verhoeven, secretaris  
J.E.B. Pieters, penningmeester  
P.M.W. Vonken-Janssen, lid  
G.H.M.A. Braun, lid 


