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JAARVERSLAG 2020 

Het jaar 2020 zullen we ons steeds blijven herinneren als het jaar waarin het Coronavirus de 
wereld in de grip kreeg. In de eerste maanden van 2020 moest ons land en de Westerse wereld 
haar gehele sociale, maatschappelijke en economische leven aanpassen aan een onzichtbaar 
virus. De kracht van de natuur is sterker en we moeten erkennen dat we niet alles in de hand 
hebben. De berichten over Covid-19 in Malawi bleven lange tijd gunstig. Vanaf eind 2020 en 
begin 2021 bleek ook Malawi getroffen door de Covidpandemie. Wereldwijd zijn we even 
kwetsbaar. 

Projecten 2020 
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.  

Een aantal projectaanvragen in 2020 zijn niet gehonoreerd, omdat er onvoldoende informatie 
voorhanden was of het project niet paste binnen de doelstellingen van de Vrienden van 
Chiromo.  
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Waterpomp Nyaka 
De realisatie van een waterpomp in Nyaka is 
in 2019 van start gegaan. De mensen van 
Nyaka hadden al een ploeg gevormd voor het 
toekomstig onderhoud en beheer van de 
waterpomp. Ook hebben ze de plek van de 
waterpomp toegankelijk gemaakt en stenen 
gebakken voor het platform van de 
waterpomp. In februari 2020 is de pomp 
feestelijk in gebruik genomen. 

Het belangrijkste doel van het project is de 
toegang tot schoon water voor Nyaka dorp en 
andere omliggende dorpen. Hiermee worden 
volgens pastoor Samuel Satiele een aantal 
problemen tot een minimum beperkt: 

• Ziektes zoals tyfus en cholera worden voorkomen. 
• Jonge meisjes kunnen op tijd naar school omdat ze niet meer zo ver hoeven te lopen 

om schoon water te halen 
• Hygiëne is verbeterd. 
• De gezinnen kunnen nu hun productiviteit verhogen vanwege de kortere loopafstanden  

 

Schoolblok met twee klaslokalen Machemba 
De werkzaamheden voor het nieuwe schoolblok in Machemba 
zijn in 2019 gestart en eind 2019 ver gevorderd. Eind januari 
2020 konden de klaslokalen feestelijk in gebruik worden 
genomen.  
 
Projectcoördinator pastoor Samuel Satiele schrijft: "today 
Machemba school was ecstatic. Just to share with the 
excitement on the 
photos. God bless, 

Sam." De mensen van Machemba zijn erg blij met 
de nieuwe klaslokalen. Ze hebben zelfs 
persoonlijke cadeautjes gegeven en pastoor Samuel 
Satiele schrijft: 
The teachers gave you the glasses and a jag and the 
school committee the wall  clock as your gifts. I 
have opened them on your behalf! You will get 
them when you come here. That's how people are 
appreciating the support.'  
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Schoolblok Lulanga (project 2017) 
Het project van bisschop Montfort Stima voor een schoolblok in Lulanga uit 2017 blijft zich 
moeizaam ontwikkelen. Het overleg met de bisschop is in 2020 voortgezet en geïntensiveerd. 
In de eerste maanden van 2021 bleek na ons aandringen dat het project alsnog wordt 
gerealiseerd.  
 

In 2020 zijn bedragen betaald voor onderstaande projecten: 

• Schoolblok met 2 klaslokalen Ligowe € 16.800 

• Waterpompen Napasha en Matchipisa € 8.700 

• Bibliotheek verplegersopleiding Trinity Hospital € 6.000 

• Toiletten basisschool Lobeni € 9.000 

• Studieproject voor 5 studenten € 2.000 
 

Schoolblok met 2 klaslokalen Ligowe 
De basisschool in Ligowe moet uitgebreid worden. De voorkeur zou uitgaan naar 2 
schoolblokken met 4 klaslokalen. In 2020 hebben we één schoolblok met 2 klaslokalen 
kunnen realiseren. Er gaan maar liefst 2.682 kinderen naar deze school en niet alle kinderen 

hebben onderdak tijdens de lessen. Er zijn bijna 50 
docenten werkzaam op deze school zodat iedere 
groep uit ruim 50 kinderen bestaat. Naar 
Nederlandse opvattingen zou het dubbele aantal 
docenten noodzakelijk zijn. De salariskosten van 
de docenten zijn voor rekening van de 
Malawiaanse overheid.  

Onder leiding van projectcoördinator pastoor 
Satiele zijn de werkzaamheden in 2020 van start 
gegaan. De ouders en de lokale bevolking zorgen 
voor aanvoer van zand en cement, hand- en 

spandiensten en het bakken van stenen. Van de totale kosten van het project hebben de ouders 
ongeveer 5% kunnen opbrengen. Ook nemen zij verantwoordelijkheid voor het onderhoud 
van de klaslokalen na gereedkomen. De Vrienden van Chiromo konden dit project realiseren 
in samenwerking met een andere stichting die zich ook inzet voor Malawi. 
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Bijgaand rapport ontvingen we van 
de headmaster van Ligowe School. 
De kinderen uit de omliggende 
dorpen Dzungu, Tavali, Chide, 
Williamu, Magi en Benadi.  

De school is opgericht op initiatief 
van de katholieke parochie maar 
staat zonder onderscheid open voor 
kinderen van ieder geloof. Zowel 
kinderen uit katholieke gezien, 
maar ook protestante en 
moslimkinderen bezoeken zonder 
onderscheid en zonder 
discriminatie de school. De school 
valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Malawiaanse overheid.  

Tijdens het bezoek aan de school in 
2017 bleek een voorkeur voor de 
locatie van de nieuwe lokalen 
zodat er voldoende speelruimte 
overblijft. Binnen de beschikbare 
mogelijkheden ter plaatse moest 
voor een alternatieve plek worden 
gekozen.  
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Waterpompen Napasha en Matchipisa  
Schoon drinkwater is van levensbelang. Twee kleinere dorpen rondom Muona, waar de 
projecten van de Vrienden van Chiromo in 1957 zijn gestart, hebben geen eigen waterpomp. 
De vrouwen wassen in de rivier, halen er het drinkwater uit en water om te koken. De rivier 
fungeert echter ook als toilet en het vee loopt er ook doorheen. Hygiënisch is dat geen 
gewenste situatie en het is slecht voor de gezondheid.  
 

 
 
De kosten van de pompgaten (boreholes) in de Lower Shire zijn aanmerkelijk lager dan in het 
gebied Limbe Blantyre, ofwel het middengebied van Malawi. Aan de onderkant van de 
Thyolo heuvelrug hoeven de boorgaten minder diep te zijn om aan goed drinkwater te komen.  
 
Voor dit project werkten we opnieuw samen met William Allen van de Muona Foundation. 
William is onze coördinator ter plekke en houdt toezicht op de uitvoering. Hij schrijft: 
“De boorgatboorder meldde zich eind oktober 2020 op de boorplaats bij Napasha Village. De 
boring begon daar zeer goed en de gemeenschap was zeer opgewonden gezien de problemen 
die de gemeenschap had om veilig drinkwater te verkrijgen. 
Napasha Village staat op de heuvel en de boormachine wist tot 49 meter diep te boren. Het is 
het beste borehole, het heeft een hoge opbrengst van water en wij als Muona Foundation zijn 
blij dat er waar is voor het geld dat we van u kregen. 
 
Normaal drogen de boregaten die in de regentijd worden geboord in de zomer op omdat het 
waterpeil altijd hoog is door de regenval. Integendeel de boregaten die deze tijd van het jaar 
worden geboord zorgen voor water doorheen het hele jaar. 
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De gemeenschap is de Vrienden van Chiromo zeer dankbaar voor het 
leveren van veilig drinkwater en deze bron van water heeft veel tijd 
bespaard omdat er geen lange afstanden meer afgelegd hoeven te 
worden om veilig drinkwater te halen. 
Tekort aan water brengen ook de meeste gemeenschapsleden in 
gevaar om water gedragen ziekten zoals cholera, diarree en 
dysenterie. De komst van deze handpompdonatie zal daarom de 
levenskwaliteit voor de gemeenschapsleden verbeteren. 
 
Muona Foundation heeft de gemeenschap gevraagd om een 
onderhoudscomité voor borehole op te 
richten die verantwoordelijk is voor het 
inzamelen van bijdragen van 
gemeenschapsleden voor het onderhoud 
en zodat wanneer het boorgat kapot 
gaat, ze het kunnen repareren.  

 

 

Bibliotheek verplegersopleiding Trinity Hospital 

Het Trinity ziekenhuis is gelegen in Muona en is halverwege de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
gesticht in de parochie waar pater Hub Vonken als pastoor werkzaam was. Muona en het 
ziekenhuis zijn gelegen in een gebied dat in het regenseizoen grotendeels afgesloten is van de 
rest van Malawi. Het ziekenhuis blijft van zeer groot belang om gezondheidszorg te kunnen 
bieden voor dat gebied. Tevens heeft het ziekenhuis naar het oordeel van Cordaid en Impulsis 
ook een zeer goede verplegersopleiding, die met name goed toegankelijk en bereikbaar is 
voor mensen op het platteland. De afstand tot de grote stad is te groot en de opleiding is 
betaalbaar. Bovendien zijn verpleegsters en verplegers die zijn opgeleid in de stad vaak niet 

(meer) bereid naar het platteland en de kleine dorpen 
(terug) te gaan om er te werken.  

 

Op dit moment is er echter een tekort aan actuele 
studieboeken en studiemateriaal. Via de financieel 
directeur van het ziekenhuis is de hulp ingeroepen 
van de Vrienden van Chiromo om nieuwe boeken en 
studiematerialen aan te schaffen. Het merendeel van 
deze boeken zijn Europese uitgaven en niet 
rechtstreeks verkrijgbaar in Malawi. Deze moeten 
dan ook in Europa worden besteld en de kosten 
bedragen ongeveer € 6.000. 
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Toiletten basisschool Lobeni 

We werken al vele jaren samen met pastoor Lawrence Simbota. 
Namens de Lobeni school heeft hij opnieuw om hulp gevraagd voor 
de school bij zijn geboortedorp. In 2010 is gestart met de bouw van 
een lagere school. Er is toen geen complete bassischool gerealiseerd 
maar er zijn alleen klaslokalen gebouwd voor de groepen 1 tot en met 
4. Door een zeer gemotiveerd team, en met name een zeer gedreven 
directrice, werd de gedeeltelijke lagere school een van de betere in de 
verre omgeving. De directrice van de school is eveneens de chief van 
de omliggende dorpen.  
 
De Vrienden van Chiromo realiseerden 4 klaslokalen en 4 onderwijzershuizen. Verder werd 
er een waterpomp aangelegd en zijn er toiletten gebouwd. Het team van de Lobeni school en 
de bevolking van Lobeni vroegen pastoor Simbota twee jaar geleden een uitbreiding van de 
school van 4 groepen naar zes groepen. Afgelopen jaar was deze uitbreiding klaar en zijn de 
twee extra klaslokalen voor groep 5 en 6 in gebruik waren. Pastoor Simbota gaf toen al aan 
dat de bevolking en het schoolteam heel graag zouden zien dat Lobeni een volledige 
basisschool zou worden voor groep 1 t/m 8. De mensen van Lobeni hebben hier al een 
tijdelijke invulling aan gegeven door een afdak te maken voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
Een tijdelijke oplossing ter overbrugging totdat ook voor deze groepen klaslokalen gebouwd 
kunnen worden. 
 
De toiletten uit 2011 zijn onvoldoende vanwege de groei van de school en voldoen 
momenteel helemaal niet meer. Veel leerlingen gebruiken de toiletten niet en doen hun 
behoefte in de struiken rondom de school. Dat is niet hygiënisch en niet verantwoord. 
Toiletten zijn van wezenlijk belang voor de gezondheid van de kinderen en hygiëne en goed 
toiletgebruik heeft tevens een grote educatieve functie. Het is dan ook van groot belang om 
nieuwe en meer toiletten te bouwen.  

 

Pastoor Simbota is meteen aan de slag 
gegaan met de bouw hiervan. De aannemer 
werd helaas ernstig ziek waardoor deze 
geen uitgewerkte begroting kon aanleveren. 
Lawrence Simbota is op zoek naar een 
andere aannemer die samen met hulp van de 
bevolking van Lobeni de toiletten tot 
uitvoering zal brengen. Naar verwachting 
kan dit project in 2021 worden afgerond. 
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Vanwege de coronapandemie zijn de projectcoördinator of bestuursleden in 2020 niet naar 
Malawi kunnen gaan om de voortgang van projecten ter plekke te controleren. Naar 
verwachting zal dat ook in 2021 nog niet lukken. Een vervolgbezoek staat gepland voor 2022.  

 

Studiefonds 

Al meer dan 60 jaren ondersteunt de stichting Vrienden van Chiromo projecten in Malawi die 
ten goede komen aan de bevolking. We hebben veel projecten ter verbetering van onderwijs 
en opleidingen uitgevoerd, meestal in de vorm van nieuwe gebouwen of onderhoud van 
gebouwen.  
 
We zijn ervan overtuigd dat opleiding de sleutel is tot verdere ontwikkeling. De uitspraak 
“geef géén brood maar leer hoe je een brood moet bakken” geeft dat treffend weer! 
Op dit gebied is er nog heel veel te doen. Er zijn vele zeer intelligente kinderen die geen 
mogelijkheid hebben om een vervolgopleiding te doen na de lagere school. Hun ouders 
ontbreken de financiële middelen daarvoor. Dit is helaas niet alleen een gemiste kans voor het 
individuele kind, maar uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van heel Malawi. 
 
Het bestuur heeft besloten tot de opzet van een studiefonds dat bovengenoemde kansarme 
kinderen een kans tot verder studeren kan bieden. Kinderen die daarvoor in aanmerking 
komen, kunnen gegarandeerd hun opleiding afmaken omdat de Vrienden van Chiromo garant 
staan voor de kosten van de opleiding. De kosten bedragen ongeveer € 400 per kind per jaar 
en opleidingen duren ongeveer 5 tot 6 jaar.  
 
Onder leiding van een aantal Montfortanen, die wij reeds langere tijd kennen en in een groot 
gedeelte van Malawi werken, is een team samengesteld van docenten op middelbare scholen, 
die ter plaatse de uitvoering van het studiefonds coördineren. In de afgelopen jaren hebben zij 
onder leiding van Louis Kukumera hier al ervaring mee opgedaan en zij zullen die ervaring 
ook ten behoeve van dit project gaan inzetten. 
 
Het bestuur van de Vrienden van Chiromo heeft zich niet alleen ten doel gesteld kinderen de 
mogelijkheid tot studeren te geven, maar ook om samenwerking te zoeken met anderen om dit 
studiefonds verder vorm te geven, met name met Malawi Foundation. 
 

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 
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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.  

De herziening van de website is 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. 

Fondswerving 
Donateurs die een bedrag van € 100 of meer hebben gedoneerd, 
hebben een persoonlijke bedankbrief ontvangen. Ook zijn 
bedrijven benaderd voor een sponsoractie. 

De jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Ransdaal tussen Kerst en 
Nieuwjaar kon niet doorgaan binnen de coronamaatregelen.  
We hebben mensen gevraagd om via de bank te doneren en via 
een QR-code bij te dragen. De opbrengst was € 1.099,15 t.o.v. 
een opbrengst van € 1.743,50 in 2019.  

In 2020 mochten de Vrienden van Chiromo wederom een royale 
gift van de Wereldwinkel Wittem ontvangen van € 750 maar ook 
€ 300 van het parochieel missiecomité Neerbeek. Van een aantal 
particuliere donateurs mochten we afgelopen jaren verschillende grote donaties ontvangen.  
De prettige en constructieve samenwerking met een bevriende stichting die zich ook actief 
inzet voor Malawi betekende een gedeelde financiële verantwoordelijkheid voor het project 
van de klaslokalen in Ligowe. 

Financiën 2020 

De baten uit fondswerving waren fors hoger in 2020 dan in 2019. Een aantal grote donaties 
zorgden voor een fors hoger bedrag aan giften. Tevens hebben we voor de financiering van 
Ligowe een heel mooie samenwerking kunnen realiseren. We zijn er heel dankbaar voor. 

Er is voor ruim € 42.500 aan projecten besteed in 2020. Dat is bijna het dubbele van 2019, 
waarin we voor € 21.500 aan projecten hebben gesteund. De bestede bedragen aan projecten 
zijn vrijwel gelijk aan de inkomsten uit giften en donaties.  
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De bestuursleden en de projectcoördinator hebben in 2020 geen vergoeding ontvangen voor 
hun werkzaamheden. Er zijn eveneens geen onkosten gedeclareerd.  

De kosten van onze stichting waren in 2020 eenmalig hoger vanwege het aanpassen en 
moderniseren van onze statuten en het bestellen van een grotere voorraad enveloppen voor het 
versturen van onze nieuwsbrieven.  

Tijdens de bestuursvergadering van 24 maart 2021 is het financieel jaaroverzicht 2020 
vastgesteld. 

Bestuur en projectcoördinator 
In 2020 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.  

Voor notaris Mr. Jan Hendriks van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen passeerde 
op 13 november 2020 de akte van statutenwijziging. De vorige statuten waren van 1967. De 
statuten zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en de feitelijke activiteiten van de 
stichting. Op de website zijn de statuten te vinden.  

Vooruitblik 2021 

In januari 2021 kregen de Vrienden van Chiromo het verzoek van aartsbisschop Thomas 
Msusa om financieel bij te springen bij de bestrijding van de Coronapandemie. De 
aartsbisschop coördineert de aansturing van een aantal missieziekenhuizen in Malawi. Onze 
stichting heeft de aanschaf van 10 zuurstofapparaten en veel ander Covid-19-materiaal 
mogelijk gemaakt samen met de Nederlandse provincie van de Montfortanen. Door snel te 
schakelen kon de bestrijding van Covid-19 stevig aangepakt worden.  

Het bestuur is voornemens om ook in 2021 een aantal projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, hygiëne en schoon water te realiseren. Een aantal projecten liggen 
momenteel ter beoordeling voor.  
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Overig 
Stichting Limburgers voor Afrika en Vrienden van St. John’s organiseerden in januari 2020 
een prachtig Malawiconcert in Eys. Het universiteitskoor en het projectkoor Malawi beiden 
o.l.v. Wim Vluggen zongen in nog groter getale dan 3 jaar geleden bij het jubileum van de 
Vrienden van Chiromo. Zuid-Limburg blijft verbonden met Malawi en zich inzetten voor de 
medemens daar. Een aantal bestuursleden waren aanwezig bij het concert.  

 

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 2020 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: 24 maart 2021 

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 


