
 
         Rucphen, 07-05-2017 
 
 
 Verzoek voor een bijdrage aan de Stichting Onderwijs voor Weeskinderen in Malawi 

  
ten behoeve van  

 
 

Mvunguti community secundaire day school 
 
 

PROJECT: Bibliotheek voor de Mvunguti sec school  
 

  PLAATS:  Malawi,  hoofdstad Lilongwe, area Kanengo  
 

  Verzoek aan Stichting HOMICO Hoeven 
 
 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

    Stichting Onderwijs voor Weeskinderen in Malawi  Zundertseweg 50 – 4715 CK Rucphen Tel. 0165–342185 
                rek.nr. NL14.RABO.01886.390.98  -  KvK reg.nr. 20122924  -  ANBI erkend  -   www. malawiwijs.org 



 

 
Gegevens organisaties in Nederland en Malawi 
 
Nederland 
 
Stichting Onderwijs voor Weeskinderen in Malawi 
Zundertseweg 50  
4715 CK Rucphen     Bestuursleden:  
tel. 0165 34 21 85     Mieke van Dijk–van den Heuvel, voorzitter 
e-mail: wim.vandijk@creativethings.org  Wim van Dijk, secretaris 
www.malawiwijs.org     André Goutman, penningmeester 
KvK West-Brabant reg.nr. 20122924   Toon Naalden, bestuurslid 
ANBI erkend 
Rek. NL14 RABO 0188 639 098 
 
Malawi 
 
Kanengo (Lilongwe)      Koche (Mangochi ) 
 
Canossian Sisters Daughters of Charity   Canossian Sisters Daughters of Charity 
Sr. Joanita Kayungilizi     Sr. Martha 
P.O. Box 40300      P.O Box 86 
Kanengo       Koche 
Lilongwe 4       Mangochi 
Malawi        Malawi 
         
Tel. 00265 992783299      Tel +265 884128199 
E-mail adres jkayungilizi@yahoo.co.uk   E-mail adres Nzimamartha@yahoo.com 

      
 
Kanengo (Lilongwe)  
Missionaries of Africa (witte paters) 
Pater J. Kuppens   
Center for Social Concern   
Kanengo  Lilongwe 4   P.O. Box 40049 
Malawi 
Tel. 00265 888824552 
E-mail: jkuppens@cfscmalawi.or 
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Introductie 
De stichting Onderwijs voor weeskinderen in Malawi is een kleine stichting die zich richt op 
scholing van weeskinderen en hulp aan zieken en armen. De stichting is werkzaam in het gebied 
van de St. Francis parochie in de hoofdstad Lilongwe en in Koche, een dorp nabij Mangochi in het 
zuiden van Malawi. Het project waar we nu mee bezig zijn is de bouw van een bibliotheek en twee 
klasruimten voor een arme middelbare school met slechts 4 klasruimten. Twee al bestaande maar 
vervallen gebouwen zijn daarvoor bijzonder geschikt. Een aantal jaren geleden is gestopt met de 
bouw omdat er geen geld meer voor was. Met donaties hopen we het project te realiseren. De 
bibliotheek en de twee klassen zal een grotere verbetering zijn. 
 
        Foto: een van de twee vervallen gebouwen 

 
Achtergrond  
Malawi is een land in Zuidoost Afrika met 15,3 miljoen inwoners en behoort tot de armste landen 
ter wereld. Ongeveer 12 % van de bevolking is besmet met het HIV virus. Door voedseltekort en 
gebrek aan medicijnen sterven er veel mensen aan malaria, TB en aids. Als gevolg hiervan zijn er 
1 miljoen kinderen die een of beide ouders hebben verloren.(Unicef 2011)   In de meeste gevallen 
is het dan de moeder die voor de kinderen moet zorgen en een inkomen moet zien te verwerven. 
De weeskinderen zonder ouders worden meestal wel opgevangen door familie of grootouders. In 
andere gevallen nemen de oudste kinderen uit het gezin de zorg voor hun jongere broertjes en 
zusjes op zich. Dit legt een grote psychische druk op deze kinderen en maakt het onmogelijk voor 
hen om naar school te gaan.  
 
Weeskinderen problematiek 
Wie zal ons helpen? Dat is de vraag van de vele weeskinderen in Malawi die op de rand van de 
armoede leven  en na de basisschool niet meer naar school kunnen gaan. Weeskinderen die van 
de basisschool afkomen en dan 12 à 16 jaar oud zijn, hebben geen mogelijkheid voortgezet 
onderwijs te volgen. Basisonderwijs is gratis maar voor voortgezet onderwijs dient schoolgeld en 
examengeld te worden betaald. Daarnaast dienen schooluniformen te worden aangeschaft en  
schoolmateriaal. Weeskinderen hebben geen geld om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Vaak 
hebben zij niet eens voldoende geld voor kleding en voedsel. Zij hebben een uitzichtloze toekomst 
zonder werk of kunnen alleen maar ongeschoold werk vinden. De Stichting Onderwijs voor 
Weeskinderen in Malawi richt zich daarom op deze achtergestelde kinderen.  
 
Werkgebied 
De stichting is werkzaam in twee gebieden in Malawi. Een gebied in Het Center for Social Concern   
en een parochie van St. Francis liggen in een randgebied van Lilongwe, Kanengo genaamd .  Het 
gebied is  nog net geen sloppenwijk. In het gebied van de parochie wonen ca. 25.000 mensen.  
Weeskinderen in deze omgeving, ongeacht geloof, worden met ons project in de gelegenheid 
gesteld onderwijs te volgen. Wij streven ernaar een gelijk aantal meisjes als jongens naar school te 
laten gaan.Het tweede werkgebied  is een plattelandsgebied, genaamd Koche, 30 km van de stad 
Mangochi aan het meer van Malawi. Het gebied van Koche omvat  45.000 inwoners. Ook daar 
ondersteunen wij weeskinderen financieel zodat ze middelbaar onderwijs kunnen volgen.  



 
Partner organisaties 
De weeskinderen in de St. Francis parochie in Lilongwe worden begeleid door de Missionairies of 
Africa (Witte Paters) en  door zusters in een vestiging van de Canossian Sisters. Beiden zijn 
werkzaam in de St. Francis parochie in Kanengo en zijn lokale vestigingen van wereldwijde 
hulporganisaties. Sr. Joanita van de Canossian Sisters begeleidt de weeskinderen die naar de 
middelbare school gaan en Father Jos Kuppens begeleidt de weeskinderen die een 
beroepsopleiding volgen.  
Sinds 2008 ondersteunen we ook de vestiging van de Cannosian Sisters in Koche. Hier hebben de 
zusters een gezondheidscentrum.  Ook hier hebben de zusters een “Home Based Care” vrouwen 
thuishulp groep opgezet. Naast het financieel steunen van weeskinderen met schoolgeld helpen 
wij  het gezondheidscentrum met hulpgoederen. 
 
Duurzaamheid van het project 
Onderwijs is een van de krachtigste middelen om het land vooruit te helpen. Op korte termijn zal 
het noodzakelijk zijn dat wij onderwijs aan weeskinderen in Malawi blijven ondersteunen, enerzijds 
vanwege het zeer grote aantal weeskinderen in Malawi  en anderzijds omdat de overheid geen 
geld heeft om schoolgeld voor de voortgezet onderwijs te betalen.  
Op de lange termijn hopen wij dat de leerlingen die de middelbare school hebben gevolgd en   een 
beroepsopleiding hebben gevolgd, zullen bijdragen aan de versterking van de economie van het 
land en daarmee van de algemene levensstandaard in Malawi. In Malawi is een grote behoefte 
aan geschoolde mensen, met name in het onderwijs.  
 
Momenteel gaan 77 weeskinderen naar middelbare school gaan met onze financiële hulp, 
waarvan 51 in Kanengo en 26 in Koche. Enige kinderen gaan naar een beroepsopleiding na de 
middelbare school. Jaarlijks is ca. €12.000 nodig. Dit verkrijgen wij door de giften van een aantal 
vaste donateurs en ontvangen we incidentele giften door onze publicaties in BNDeStem, het 
regionaal weekblad, het blad van de parochie en onze jaarlijks nieuwsbrief. De stichting heeft 
inmiddels bekendheid gekregen in de omgeving. Ook de plaatselijke basisschool St Martinus 
organiseert jaarlijks een actie samen met de stichting. 
 
Middelbare scholen in Malawi 
De middelbare scholen zijn gevarieerd. Er zijn scholen die door de regering geheel worden 
gefinancierd o.a. de Girls Secundary Boarding School in Lilongwe . Deze zijn er echter heel weinig. 
Dan zijn er kostschoolen, meestal voor meisjes. Deze scholen zijn duur. We steunen 6 kinderen 
naar een boarding school  in geval van moeilijke omstandigheden thuis.  Daarnaast zijn er 
particuliere dag scholen. Deze zijn ook duur en zijn voor veel ouders niet te betalen . Tenslotte zijn 
er de meest voorkomende scholen, de Secondairy Community Day School. De opzet voor deze 
scholen is dat de regering de leerkrachten en het personeel betaalt en dat de ouders de overige 
kosten betalen zoals het onderhoud van de school.Het schoolgeld van deze scholen is opzichte 
van de andere scholen gering. Omdat de ouders arm zijn kunnen velen het schoolgeld niet betalen 
en komt helaas niets terecht van een schoolbijdrage  
 
De Mvunguti community secundair day school  
De Mvunguti school die we bezocht hebben ligt in een arm gebied van Kanengo en is de de 
armste school die we in gezien hebben. De school heeft  geen omheining, de  toiletten zagen  er 
slecht uit en er waren slechts 4 klaslokalen Tijdens het bezoek was er nog maar een pakje 
bordkrijt. Dat waszorgwekkend omdat zonder krijt geen les kan gegeven. 
De  schoolhoofd heeft ons gevraagd te helpen  voor een bibliotheek en klaslokalen. Zoals alle 
scholen zijn de klassen overvol, 60 tot 80 leerlingen is heel normaal.  
 
Een bibliotheek 
Lezen op school en na schooltijd is het belangrijkste onderdeel van het onderwijs, zowel op de 
basisschool als op de middelbare school. Lezen verbetert de geletterdheid en is fundamenteel 
voor de ontwikkeling van kennis en kunde van jonge mensen. Vanwege  de grote klassen en het 
gebrek aan lees- en lesmiddelen hebben kinderen in ontwikkelingslanden als  Malawi nauwelijks 
de gelegenheid om te lezen en de leerkrachten van de school hebben onmogelijk voldoende tijd 
om aan ieder kind tijd te besteden. Lezen in de Engelse taal is op de middelbare school 
noodzakelijk om het eindexamen te halen. Met een bibliotheek en extra klassen kunnen de 
studenten na schooltijd ook  dan rustig  lezen en schrijven. Een bibliotheek versterkt de studie in 
een rustige  omgeving.   



 

Project 
Op het terrein van de school staat een schoolgebouw met vier klassen en twee kleinere gebouwen 
ieder met twee klaslokalen.  
De twee  klaslokalen van de kleine gebouwen zijn niet afgebouwd wegens gebrek van geld. Omdat 
deze  gebouwen er al lang staan zijn ze  vervallen. Een van de klaslokalen wordt gebruikt als  
leraren lokaal. Maar dat zag er ook niet acceptabel uit. 
 
 
Foto: de drie gebouwen van de school, rechts het hoofdgebouw, links de twee kleine gebouwen 

 
 
Het project omvat:  

 Het restaureren van de twee gebouwen. De twee klasruimten van een gebouw zal dan 
worden gebruikt als bibliotheek en een als lerarenlokaal en in het andere gebouw zal  
worden  twee klaslokalen komen .  

 Een klein nieuw toiletgebouw voor meisjes en een voor jongens. 
 
 
Bijgaand treft u aan de begroting van de restauratie van het gebouw voor de bibliotheek en de staf 
ruimte en de begroting voor het andere gebouw voor  twee klasruimten. 
Daarnaast zijn er kosten voor de tafels en stoelen, een bureau voor de bibliothecaresse en boeken 
stellingen. 
 
 
De kosten zijn:  
Gebouw voor bibliotheek en stafruimte                     €4400  (inclusief stellingen ) 
( 3,476,500 Malawi kwacha  1 € = 790 Mkw) 
Gebouw voor klaslokalen                                      €3550 
( 2,795,500 Malawi kwacha ( 1 € = 790 Mkw) 
bureau en kast voor bibliothecaresse                        € 60 
30 tafels en stoelen voor bibliotheek                         €750 
kasten en stoelen voor de staf                          € 500  ( tafels reeds aanwezig) 
 2x30 banken met tafels sets voor 2 personen voor twee klaslokalen  € 900 
Een toiletgebouw voor jongen en meisjes (gescheiden ) € nader te bepalen 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
VERZOEK  
 
Verzoek tot bijdrage  
Bij deze vragen wij aan HOMICO een bijdrage in de bouwkosten  om de bouw van het project  tot 
stand te brengen. De verbetering en meer klassen is een enorme verbetering van deze school zal 
ten goede gaan tot betere leren en beter de kans om uiterlijk de middelbare te slagen en een 
betere toekomst te krijgen. 
 
 
 
 
Foto meisjes van de Mvuguti school 


