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JAARVERSLAG 2021 

Het jaar 2020 zullen we ons steeds blijven herinneren als het jaar waarin het Coronavirus de 
wereld in de grip kreeg. Ook 2021 stond grotendeels in het teken van de strijd tegen Corona. 
In Malawi hebben de Vrienden van Chiromo samen met de Nederlandse Montfortanen nogal 
impact kunnen hebben in de strijd tegen Corona.  

Projecten 2021 
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. Ook staart regelmatig het overleg over bepaalde projecten die uiteindelijk niet door 
de Vrienden van Chiromo worden uitgevoerd vanwege onduidelijkheden in het verloop van 
het project, andere financiers of onvoldoende voortgang vanuit onze lokale partners.  
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Vanwege de coronapandemie zijn de projectcoördinator of bestuursleden ook in 2021 niet 
naar Malawi kunnen gaan om de voortgang van projecten ter plekke te controleren. Een 
vervolgbezoek staat gepland voor 2022.  

COVID-hulp 

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.  

In de samenwerking met de Nederlandse 
provincie van de Montfortanen is totaal voor een 
bedrag van bijna € 40.000 covid-hulp beschikbaar 
gesteld. Dat heeft in Malawi een forse impact 
gehad in vergelijking tot projecten en apparatuur 
ter waarde van € 100.000 van de Malawiaanse 
regering. De materialen zijn nu verdeeld over 
Trinity ziekenhuis in Muona en het Montfort 
ziekenhuis, beiden in bisdom Chikwawa en het 
Nguludi-ziekenhuis in aartsbisdom Blantyre. De 
bijdrage van de Vrienden van Chiromo was 
nieuws in de Malawiaanse media. 

 

Waterpomp Dzungu 
 
De Vrienden van Chiromo dragen steeds bij aan projecten om iedereen toegang te geven tot 
schoon drinkwater. We hebben een pompgat laten boren en plaatsen voor een pomp in 
Dzungu village die eveneens dienst doet voor de omliggende dorpen Dzungu I & II, Chide, 
Benadi, Chiwaya, Magi en Konasi 
 
Door schoon drinkwater vergroten we de hygiëne en verminderen ziekten. Tevens hoeven 
vrouwen en meisjes minder ver te lopen en dat geeft hen een veiliger gevoel. Veel vrouwen 
uit de omgeving van Ligowe school komen water halen bij de school, zodat de schoolkinderen 
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vaak geen water kunnen gebruiken. Er 
staan vaak rijen vrouwen te wachten bij 
de waterpomp van de school omdat er in 
de omliggende dorpen te weinig 
voorzieningen zijn. De vrouwen storen 
daardoor ook het leerproces. 

Door een nieuwe pomp te realiseren in 
Dzungu kan de schoolpomp voor de 
kinderen en de directe omgeving worden 
gebruikt en kunnen de mensen uit 
Dzungu en omgeving voortaan hun eigen 
waterpomp gebruiken. De pomp kan 
ongeveer 1.100 mensen van schoon 
drinkwater voorzien.  

Het terrein voor de waterpomp, de 
bouwmaterialen en het zand voor het 
waterplatform zijn door de lokale 
bevolking ingebracht. Tevens is er een 
lokaal comité opgericht onder de naam 
St. Clara Small Christian Community 
voor onderhoud en schoonhouden pomp 
en het toegankelijk maken gebied waar 
de waterpomp is geïnstalleerd. 

 

Schoolblok met twee klaslokalen Nyambalo 
De school in Nyambalo heeft momenteel bijna 2.000 leerlingen. Door uitbreiding van de 
school bieden we ruimte voor de leerlingen van met name groepen die erg vol zitten. De 
klasgrootte kan nu terug gebracht worden van gemiddeld meer dan 110 leerlingen per klas 
naar een meer acceptabel niveau van 80 kinderen (wettelijk is maximaal 60 toegestaan). 
 
De uitbreiding met 2 klaslokalen is noodzakelijk voor de school voor de kinderen van 
omliggende 11 dorpen Gilioti I & II, Magi, Laiti I & II, Chide, Mulanje, Lolo, Boyidi, 
Chilemba en Rita. Ouders hebben samen met Mary’s meals een shelter gebouwd als kantine 
om kinderen te voorzien van een maaltijd bij de lunch. De shelter wordt ook gebruikt als 
klaslokaal evenals de nabijgelegen parochiekerk. 
 
De lokale bevolking heeft een behoorlijke inbreng gehad met de aankoop van goed gebakken 
brikken en andere bouwmaterialen, het leveren van arbeid, het bijeenbrengen van zand en 
andere bouwmaterialen en watervoorraad aanleggen. Ouders zorgden ook voor de maaltijden 
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van de bouwvakkers. Wekelijks was er toezicht op de voortgang bouwproces door het hoofd 
der school, het schoolbestuur en de voorzitter van het oudercomité. Het onderhoud van het 
schoolgebouw na realisatie is voor rekening van het schoolbestuur. 

 

 
In 2021 zijn bedragen betaald voor onderstaande projecten: 

• COVID-noodhulp € 18.750 

• Waterpomp Dzungu €6.500 

• Twee klaslokalen Nyambalo € 16.000 

• Stroomgenerator Trinity Hospital Muona € 1.920 

• Studieproject voor 29 studenten € 10.000 
 

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. De directrice van 
de school is eveneens de chief van 
de omliggende dorpen. In 2010 is 
gestart met de bouw van een lagere 
school. In de afgelopen jaren is door 
de Vrienden van Chiromo in een 
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aantal deelprojecten een complete basisschool gerealiseerd: 
klaslokalen voor de groepen 1 t/m 4 en vier 
onderwijzerswoningen, een waterpomp en 
toiletvoorzieningen. Ook voor de groepen 5 en 6 hebben de 
Vrienden twee klaslokalen gebouwd. De kalslokalen 7 en 8 
staan nog op de verlanglijst.  
 
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. Daarom zijn er nieuwe 
toiletvoorzieningen gerealiseerd voor de jongens, de meisjes 
en de teamleden. In 2021 is het project succesvol afgerond 
met adequate toiletvoorzieningen.  

 
 

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 in 2020 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.  
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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. 
 
Stella Chikondi Mussa en Innocent Kajere hebben afgelopen jaar verslag gedaan van het 
verloop van hun studie die door de Vrienden van Chiromo is mogelijk gemaakt. Hun verslag 
is te lezen in de nieuwsbrief van Kerstmis 2021 die u kunt vinden op de website. 
 

 
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. In 2021 hebben we met 
een financiële bijdrage van € 10.000 de studies van 29 jongeren kunnen financieren.  
 

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.  

De website wordt steeds bijgewerkt en teksten worden aangepast. De Facebookpagina werkt 
goed om tussentijds berichten te plaatsen over de voortgang van projecten of ontwikkelingen 
binnen de Vrienden van Chiromo. 



 

 7

``Stichting Vrienden van Chiromo`` 
  

Secretariaat: Dr. Huntjensstraat 7, 6311 AP Ransdaal 
 

Bank:  Rabobank CZL NL60RABO 0125 9073 03     
  ING NL22INGB 0002 0470 03 

 

Fondswerving 
Donateurs die een bedrag van € 100 of meer hebben gedoneerd, hebben een persoonlijke 
bedankbrief ontvangen.  

De jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Ransdaal tussen Kerst en Nieuwjaar kon uiteindelijk 
weer 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 € 1.054 t.o.v. een opbrengst van € 1.099,15 in 2020.  

In 2021 mochten de Vrienden van Chiromo wederom een royale gift van de Wereldwinkel 
Wittem ontvangen van € 750 maar ook voor de laatste keer € 300 van het parochieel 
missiecomité Neerbeek, dat afgelopen jaar werd opgeheven. 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 2021 

De baten uit fondswerving waren n 2021 op een verglijkbaar hoog niveau als in 2020. Een 
aantal grote donaties zorgden voor een fors hoger bedrag aan giften. Tevens hebben we voor 
de financiering van Nyambalo weer een heel mooie samenwerking kunnen realiseren. We zijn 
er heel dankbaar voor. 

Er is voor ruim € 53.000 aan projecten besteed in 2021. Dat is een kwart meer dan in 2020 en 
meer dan het dubbele van 2019. De bestede bedragen aan projecten overtreffen in 2021 de 
inkomsten uit giften en donaties en daarom teren we een stuk in op ons vermogen. Dat 
vermogen is uiteindelijk ook bestemd voor projecten in Malawi conform onze doelstellingen. 

De bestuursleden en de projectcoördinator hebben in 2021 geen vergoeding ontvangen voor 
hun werkzaamheden. Er zijn eveneens geen onkosten gedeclareerd.  

De kosten van onze stichting bleven in 2021 beperkt tot de kosten van drukwerk van de 
nieuwsbrieven en verzendkosten en de kosten van onze website. In 2020 waren de kosten 
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 23 maart 2022 is het financieel jaaroverzicht 2021 
vastgesteld. 
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Bestuur en projectcoördinator 
In 2021 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. 

Vooruitblik 2022 

Begin 2022 is Malawi geteisterd door 
zware regenval en overstromingen na 
tropische storm Ana. Een groot deel van 
Malawi zat zonder stroom. Rivieren 
ontstaan op plaatsen waar eerst geen 
water was na de tropische storm Ana.  

De cycloon Ana heeft eind januari stevig 
huisgehouden in Malawi. Het kostte even 
tijd en moeite om overzicht te krijgen 
over de situatie. In de meest acute en 
eerste hulp hebben andere 
hulporganisaties al kunnen voorzien.   
Onze lokale coördinator Samuel Satiele kan in twee gemeenschappen concreet hulp bieden 
die een oplossing biedt voor de wat langere termijn: Bvumbve en Gambula. De Vrienden van 
Chiromo maken dat financieel mogelijk. 
 

We steunen 60 gezinnen met zaaigoed en 
werktuigen / gereedschappen voor kleine 
boeren om de akkers opnieuw in te zaaien. We 
herstellen/herbouwen de woningen van 
ongeveer 20 gezinnen en deze gezinnen 
kunnen hun huisraad aanvullen die is 
weggespoeld. Daarbij richten we ons met 
name op ouderen, alleenstaanden en degenen 
die niet kunnen terugvallen op hun extended 
family. Tevens ondersteunen we tientallen 
gezinnen die tijdelijk in opvangkampen 
verblijven met eten, kleding en dekens.  
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We realiseren ons dat we slechts een bescheiden bijdrage kunnen leveren maar willen ons hart 
laten spreken. 
 
Het bestuur is voornemens om ook in 2022 een aantal projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, hygiëne en schoon water te realiseren. Een aantal projecten liggen 
momenteel ter beoordeling voor.  

 

Overig 
Reeds vele jaren werken de Vrienden van Chiromo 
samen met mgr. Thomas Msusa, de aartsbisschop van 
Blantyre. In 2021 vierde hij zijn 25 jaar priesterfeest.  
Begin 2021 coördineerde hij voor ons bijv. de Covid-
hulp aan verschillende ziekenhuizen.  
De president van Malawi prees Thomas Msusa om 
zijn dienend leiderschap. "Een kerk die niet dient, 
dient tot niets".  Een uitgebreid artikel is te vinden op 
https://www.nyasatimes.com/chakwera-names-arch-
bishop.../ Vanaf deze plaats nogmaals van harte 
proficiat en we hopen op nog vele coöperatieve jaren 
voor onze projecten! 

 

Vastgesteld op: 24 maart 2021 

w.g. het bestuur:  

Kasper Donners, voorzitter  
Bart Verhoeven, secretaris  
Jo Pieters, penningmeester  
Paula Vonken-Janssen, lid  
Giel Braun, lid 


