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Algemeen 

 

De Stichting Dovenzorg Malawi is opgericht bij notariële acte de dato 3 maart 2006 om hiermee de 

continuïteit in de fondswerving ten behoeve van het dovenonderwijs en wat daarmee samenhangt in 

Malawi veilig te stellen. Tot dan toe werd deze fondswerving voornamelijk verricht door of was 

afhankelijk van Broeder Wladimir (Henk van Heck), die in 2015 zijn 86ste verjaardag vierde. 

 

Doel van de Stichting 

 

Artikel 2 

1. De Stichting heeft ten doel: het bieden van ondersteuning aan het onderwijs aan 

gehoorgestoorden in Malawi, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks  

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen. 

 

Artikel 3 

2. Elk jaar zal maximaal vijf procent (5 %) van de jaarinkomsten van de stichting worden  

besteed aan het informeren van begunstigers over de activiteiten van de stichting en het te 

ondersteunen doel. 

 

Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden; daarnaast zijn er 3 aspirant-leden. 

 

Stand van zaken 

 

Om te zorgen voor continuïteit in het contact met Malawi zijn 2 bestuursleden van de stichting eind 

mei/begin juni 2013 naar Malawi geweest. Zij hebben uitgebreid kennis gemaakt met het bestuur van 

de broeders van Maastricht (FIC) in de provincie Malawi, de 3 dovenscholen bezocht, alsmede de 

technische school in Mitengo, waarbij kennis gemaakt is met de coördinator van de dovenscholen, de 

directeuren en de docenten van de scholen. 

Dat leidde tot de volgende bevindingen en conclusies: 

 

 Door de afname van het aantal pensioen en AOW ontvangende broeders in Nederland is er 

nog maar weinig geld beschikbaar voor de andere provincies, waaronder Malawi; 

 Er zijn nog 15 broeders FIC in Malawi, waarvan 1 uit Nederland (Wladimir), 3 uit Indonesië, 

2 uit Ghana en 9 uit Malawi; 

 Er is niemand van de broeders meer werkzaam in het dovenonderwijs in Malawi; 

 De provincie Malawi heeft, uit inkomsten van broeders die als leerkracht of anderszins 

werkzaam zijn en uit de afnemende bijdrage vanuit Nederland, net voldoende geld om de 

eigen kosten te dekken, waarbij er dan slechts weinig overblijft voor de dovenscholen; 

 De technische school in Mitengo, die ook beheerd wordt door de broeders en volledig “grant 

aided” is, kampt met een tekort aan leerlingen, waardoor het onzeker is of deze school kan 

blijven bestaan, omdat hier jaarlijks geld bij moet, dat er eigenlijk niet is; 

 De broeders hebben besloten om zich sterk te maken voor de instandhouding van de 

dovenscholen, maar hebben hiervoor zeer weinig financiële middelen beschikbaar; 

 De leerkrachten van de scholen worden betaald door de Malawiaanse overheid; 

 De support staff is enige jaren geleden uit dienst gegaan bij de broeders en heeft hiervoor van 

de broeders een ontslagvergoeding ontvangen; de Malawiaanse overheid zou de financiering 

van dit personeel overnemen; 

 De Malawiaanse overheid stelt in de vorm van een “grant” jaarlijks een bedrag van € 5.500 

per school beschikbaar, terwijl de totale begroting per school, exclusief onderhoud en 
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exclusief de salarissen van de support staff, ca. € 33.000 bedraagt; voor de support staff komt 

er, ondanks de toezegging van de overheid, geen extra geld binnen; 

 Dit betekent dat de support staff al een hele tijd geen salaris krijgt en dat alleen het 

allernoodzakelijkste voedsel voor de kinderen, maïs, wordt gekocht terwijl ook de elektriciteit 

moet worden betaald; immers de waterpompen worden aangedreven door elektromotoren; 

voor de rest van de begroting is geen geld en die uitgaven worden dan ook niet gedaan; 

 Er zijn nog wat inkomsten uit income generating projects, maar daar zijn geen betrouwbare 

gegevens over beschikbaar; de inkomsten worden meestal direct omgezet in voedsel voor de 

kinderen; 

 Er is zeker geen geld voor het onderhoud van de scholen; daarom werden hiervoor ook geen 

plannen gemaakt; de schoolhoofden, die het al moeilijk genoeg hebben om de kinderen te eten 

te geven, vinden dit een verantwoordelijkheid van de broeders; immers zij zijn de eigenaar 

van de scholen; 

 Vooral in Mua en Mountainview, waar broeder Wladimir al enkele jaren niet meer is geweest, 

is het onderhoud zeer slecht. Het internaat van Mua is gevestigd in de voormalige gebouwen 

van het leprozenkamp; een deel daarvan staat aan de rand van een ravijn, waarin langzaam 

stukken terrein verdwijnen, waardoor de eetzaal min of meer op de rand van de afgrond is 

komen te staan en niet meer gebruikt kan worden; 

 Er wordt op de scholen nauwelijks een financiële administratie bijgehouden, zodat er geen 

betrouwbare informatie is over de werkelijke inkomsten en uitgaven; 

 Derhalve heeft het bestuur van de stichting besloten om zich niet bezig te houden met de 

running costs, maar uitsluitend met het onderhoud van de scholen; 

 Met het bestuur van de broeders in Malawi is afgesproken dat zij onderhoudsplannen maken, 

prioriteiten aangeven, kostenramingen maken, het onderhoud feitelijk laten uitvoeren en 

hierover verantwoording afleggen aan de Stichting, die voor de financiering zorg draagt; 

 Broeder Wladimir bemoeit zich nog maar weinig met de dovenscholen, maar is actief in het 

ondersteunen van de home based care in de dorpen rondom Maryview; 

 Uit hiervoor ontvangen donaties zal binnen de Stichting een apart fonds worden gevormd, 

waarvan de besteding en verantwoording zal worden gedaan door broeder Wladimir; alle 

overige donaties zullen aan onderhoud van de scholen worden besteed, uit voeren en te 

verantwoorden door het bestuur van de broeders. 

 

Wat is er gebeurd in 2015? 

 

Eind 2013 zijn onder leiding van broeder Emmanuel Mtegha onderhoudsplannen gemaakt door het 

committee van de broeders dat zich bezig houdt met Income Generating Activities (IGA) en 

maintenance, tesamen met de 3 schoolhoofden en de voor de dovenscholen verantwoordelijke 

principle, Mr. Thomu. De totale kosten voor deze onderhoudsprojecten bedroegen ca.  50 mln. Mkw, 

ofwel ca. € 100.000. Van deze planning zijn in 2014 de renovatie van de zusterkloosters in Mua en 

Mountainview uitgevoerd.  De zusters behoren tot de Malawiaanse congregatie van de Servants of the 

Blessed Virgin Mary. Voor deze renovatie is een geoormerkte schenking ontvangen. De zusters 

verzorgen de internaten. Voorts is gestart met de renovatie van de internaten van Maryview. Voor de 

resterende door de Stichting goedgekeurde projecten was eind 2014 een bedrag van € 80.479 

gereserveerd. Het was de bedoeling dit gehele plan in 2014 te realiseren, maar de broeders hadden 

daarnaast ook nog enige andere projecten en slaagden er niet in alles ten uitvoer te brengen. Geduld, 

geduld was iedere keer de reactie op het aandringen, dus in 2015 gaan we gewoon verder waar we 

gebleven zijn, was het motto. 

Echter, ondanks ons aandringen werden er geen nieuwe projecten ter hand genomen. Wel werd er een 

nieuw hoofd van het IGA committee benoemd, in de persoon van broeder Henry Ibrahim. Pas eind 

2015 werd duidelijk dat broeder Emmanuel na een periode van onzekerheid de congregatie had 

verlaten zonder overdracht van de lopende zaken. Broeder Henry moest derhalve weer van voren af 

aan beginnen. De planning van eind 2013 verdween daarmee in de prullenbak; onze toezegging 

eveneens. Deze is per 1 januari met terugwerkende kracht teruggedraaid.  



 4 

Er ontstonden hierdoor ook problemen met de eindverantwoording van het project van de renovatie 

van de sister convents in Mua en Mountainview. In februari 2016 gaan er 2 mensen van de stichting 

naar Malawi. Hopelijk kunnen zij genoeg “evidence” boven water krijgen om de sponsor van dit 

project tevreden te stellen.  

In Mua zijn begin 2015 enkele hostels uit de tijd van het leprakamp ingestort. Deze zijn in de eerste 

helft van 2015 zonder dat de broeders onze hulp hebben ingeroepen weer opgebouwd. 

Broeder Henry slaagde erin om toch nog 2 projecten, te weten voor een deel nieuw meubilair voor de 

hostels en voor de school in Mua, dat werd vervaardigd in de werkplaats van de broeders in 

Maryview, hetgeen daar voor wat werkgelegenheid heeft gezorgd, en renovatie van het zuster klooster 

in Maryview. Voor beide projecten zijn sponsors gevonden, die een eindverantwoording voor deze 

projecten verwachten. De broeders hebben nog niet precies in de gaten hoe zoiets er uit behoort te 

zien. Broeder Martinus, het hoofd van het provinciaal bestuur van de broeders FIC in Malawi, vindt 

dit zijn grootste hoofdpijn dossier. In Malawi is men niet gewend om ergens verantwoording over af te 

leggen. Hopelijk kan het bezoek in februari duidelijk maken wat wij precies verwachten. Zo moeilijk 

is het allemaal niet. 

 

Tot overmaat van ramp werd Malawi in januari getroffen door een periode van hevige regenval, 

waardoor huizen werden verwoest en de mais, die in april/mei geoogst zou moeten worden 

wegspoelde voordat die tot wasdom kon komen. De berichten van Wladimir waren zo alarmerend dat 

er spontaan een inzamelingsactie is georganiseerd, die samen met een grote gift van een fonds  

€ 23.650 opbracht. 

 

De inkomsten en uitgaven voor de diverse bestemmingen waren in 2015 als volgt: 

 

          31-12-2014 Ontvangen Naar Malawi Opbrengst      31-12-2015 

        in  2015    in 2015   reserves 

                                                                                                                    -  kosten 

 

Dovenscholen  307.527  1)   42.059   24.263     8.611   333.934 

Home Based Care     7.600   26.000   33.600                 0 

Kerstfeest             0     4.175     2.950         1.225 

Noodhulp             0   30.759   23.650         7.109 

Koersreserve    10.824         1.536     12.360 

   ---------- ---------- ---------- ----------   ---------- 

   325.951 102.993   84.463   10.147   354.628 

  

Hetgeen niet bestemd is voor de dovenscholen is als faciliteit en met behulp van de stichting voor dit 

doel bijeengebracht en ter beschikking gesteld aan broeder Wladimir, die deze fondsen in Malawi 

beheert. Hetgeen hiervan nog niet naar Malawi is gestuurd staat op de balans onder schulden, i.c.  

€ 1.225 + € 7.109 = € 8.334. 

 

1) Bij de beginstand van 2015 is reeds de vervallen toezegging uit 2013 van € 80.479 opgeteld; 

immers, er zal door broeder Henry Ibrahim een nieuwe onderhoudsplanning worden gemaakt. 
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Bestedingen 2015 
 

                   €         € 

 

Dovenscholen 

Meubilair Mua          9.263 

Renovatie Sisterconvent Maryview     15.000 

         --------- 

Totaal dovenscholen        24.263 

Home Based Care Project broeder Wladimir     33.600 

Kerstpakkettenactie broeder Wladimir        2.950 

Noodhulp voor de wateroverlastramp      23.650 

          --------- 

Totaal naar Malawi gestuurd in 2015      84.463 

          ===== 

 

 

Fondswerving 2015 
 

Eind 2013 is besloten om vanaf 2014 een onderscheid te maken tussen fondsen die de Stichting 

ontvangt ten behoeve van het rond Montfort lopende project Home Based Care en de Kerstviering 

Bijdragen voor deze bestemmingen behoren niet tot de primaire doelstelling van de Stichting, maar de 

Stichting is hierbij intermediair tussen de schenkers en de uitvoerders in Malawi. Deze giften behoren 

ook niet langer tot de inkomsten van de Stichting, maar worden voor dit doel gereserveerd en ter 

beschikking gesteld. 

Hier zijn nog bijgekomen in 2015 de gelden die zijn ontvangen ten behoeve van het lenigen van de 

nood als gevolg van de hevige wateroverlast in januari, waardoor veel huizen werden verwoest 

evenals de net opgekomen mais, die voor voedsel had moeten zorgen voor de periode mei 2015- april 

2016. 

Hiervoor is een speciale actie op touw gezet, terwijl tevens werd besloten om de kerstactie 2015 voor 

dit doel te bestemmen. 

 

Voor alle bestemmingen tezamen zijn er 329 donaties met een totaalbedrag van € 102.993 binnen 

gekomen. 

 

 

Dovenscholen 

aantal  € 

 

Periodieke bijdragen van 8 personen         82    2.984 

Meerjarige schenkingen van 10 personen 

waarvan 3 in de vorm van periodieke bijdragen        43    4.290 

Eenmalige schenkingen           25  31.783 

Acties door derden, jubilea, verjaardagen e.d.          4    1.081 

Kerstactie 2014            32    1.921 

           -----  -------- 

186  42.059 

           ===  ===== 
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Caritas Home Based Care en Kerstfeest 

 

Voor Caritas Home Based Care werden 4 giften ontvangen voor een totaal bedrag van € 26.000; voor 

de kerstviering werden 12 giften ontvangen voor een totaal bedrag van € 4.175. 

Door het mislukken van de oogst in april/mei als gevolg van hevige wateroverlast in januari, hadden 

veel mensen onvoldoende te eten. Daarom is er in 2015 geen kerstviering voor de weeskinderen 

gehouden, aangezien men zo’n grote toeloop verwachtte dat dit in een chaos had kunnen ontaarden. In 

plaats daarvan zijn er voedselpakketten gemaakt, die door de dames van de Home Based Care zijn 

gebracht bij gezinnen die dat het hardste nodig hadden. 

 

Noodhulp 

Zoals reeds gezegd is er begin 2015 een noodtoestand ontstaan als gevolg van hevige regenval. Veel 

huizen, waarvan er veel gemaakt zijn van ongebakken klei, zijn verwoest; de mais, die net was 

uitgekomen is weggespoeld. Geld voor nieuw zaaigoed en kunstmest was er niet. Kortom, een grote 

ramp voor iedereen die aangewezen is op zijn maisveldje. Het bestuur heeft toen besloten om een 

speciale actie te houden om de nood enigszins te lenigen.  Dit heeft 73 giften opgeleverd met een 

totaalbedrag van € 23.650. Voorts is besloten om de kerstactie van 2015 ook voor dit doel te 

bestemmen. De kerstactie 2015 leverde in 2015 54 donaties op met een totale opbrengst van € 7.109. 

De ervaring leert dat er ook in het daaropvolgende jaar nog bedragen binnen komen. 

 

Waar komen de fondsen vandaan ? 

 

 Schenkingen komen van particulieren en organisaties en variëren van € 5 tot € 20.000; het betreft 

jaarlijks veelal dezelfde bronnen; soms zijn ze aan een doel gekoppeld, zoals dit jaar voor Home 

Based Care, de kerstviering, de meubels voor Mua  en het sister convent in Maryview. 

 De acties door derden, (incl. voor HBC) betreffen het optreden van een kerstkoor in Breda, de 

koffieclub van de Obrechtparochie in Amsterdam, een voorlezer, een bijzondere verjaardag en –

helaas- een overlijden. 

 De kerstactie 2014 leverde in 2015 nog 32 reacties op en in 2014 ook al 58, dus totaal 90 met een 

totale opbrengst van € 10.884; 

 De kerstactie 2015 leverde tot ultimo 2015 54 reacties op met een opbrengst van € 7.109; de 

ervaring leert inmiddels dat er tot ver in het volgend jaar bijdragen naar aanleiding van de 

kerstactie binnenkomen.  

 

Inkomsten uit vermogen 

 

De nog niet benodigde middelen zijn in 2010 voor een deel uitgezet op een spaarrekening en voor een 

deel werden hiervoor 3,5 % Rabo Extra Leden Obligaties gekocht, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 

zijn omgezet in Rabobank Certificaten. De opbrengst van de Raboledencertificaten bedroeg  € 8.125 

en de rente van de spaarrekening € 1.060.  

Aangezien de rente op de spaarrekening gedaald is naar 0,6 %  is besloten om een bedrag van  

€ 125.000 door de Rabobank te laten beleggen. Vanaf juli heeft dit € 431 opgeleverd. 

De Rabocertificaten hebben een koerswinst opgeleverd in 2015. De andere fondsen helaas een 

koersverlies. Hopelijk is dit maar tijdelijk en herstellen de koersen zich in 2016 weer. 

 

 

Kosten 

 

Actiekosten worden gesponsord in de vorm van gratis dienstverlening of betaling van de kosten door 

derden. De kosten van de stichting bedroegen in 2014 € 1.005, ofwel 2,39 % van de opbrengsten (de 

rente-inkomsten niet meegerekend) voor de dovenscholen. Daarmee blijven de kosten ruimschoots 

binnen de statutaire marge van 5 %. 
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Balans per 31-12-2015 

              31-12-2015           31-12-2014 

 

      €  €  €   € 

Activa      

 

Vorderingen             679            1.256 

 

Liquide middelen 

Rabobank rekening courant       1.069      3.464 

Beleggingsrekening        1.974             0 

Rabobank Spaarrekening     92.020  187.021 

       ---------   --------- 

         95.063   190.485 

Beleggingen       259.197   134.313 

       ----------  ---------- 

Totaal activa      354.939   326.054 

       ======  ====== 

Passiva 

 

Beschikbaar voor dovenscholen    333.934   307.527 

Reserve koersverschillen      12.360     10.824 

       ----------   ---------- 

Eigen vermogen     346.294   318.351 

Schulden op korte termijn        8.645       7.703 

       ----------  ----------- 

Totaal passiva      354.939   326.054 

       ======   ====== 

Specificaties balans 

 

Specificatie vorderingen: 

 

Rente              679     1.256 

       ======  ====== 

Specificatie beleggingen: 

Koerswaarde Aankoop-  Cum. koers- 

      31-12-2015   bedrag   resultaat 

 

5000 Rabobank certificaten        139.475 123.488  15.987 

Diverse fondsen bij Rabobank        119.722 119.777 -      55 

Gerealiseerd koersresultaat fondsen Rabobank     - 3.572 

          ----------   --------- 

          259.197    12.360 

         ======   ===== 

Specificatie schulden op korte termijn: 
 

Bankkosten 4de kwartaal             50          71 

Kosten beleggingen 4de kwartaal          261          32 

Fonds Home Based Care               0     7.600 

Kerstfeest          1.225            0 

Noodhulp          7.109            0 

        ---------  --------- 

           8.645     7.703 

       ======  ===== 
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Verloop bedrag beschikbaar voor dovenonderwijs in Malawi 

 

             2015       2014 

 

         €   € 

 

Saldo 1 januari       227.048  279.758 

Vrijval reservering voor toezeggingen      80.479              

       ---------- 

Nieuw saldo 1 januari      307.527 

Netto resultaat fondswerving en rente - kosten     50.670    65.614 

Ter beschikking gesteld aan dovenonderwijs Malawi -  24.263         -      37.845 

Toezegging voor bestaand onderhoudsplan  -           0  - 80.479 

        ----------  ---------- 

Saldo 31 december      333.934  227.048 

        ======  ====== 

 

Resultatenrekening 2015 
 

                      2015                 2014 

         

      € €  € € 

Opbrengsten 
 

Opbrengsten van acties en donaties    42.059  57.345 

Rente + dividend        9.616    9.340 

Koersresultaat         1.536    9.312 

      ---------   -------- 

Totaal opbrengsten       53.211  75.997 

 

Kosten 
 

Kosten bank          717       364 

Overige kosten          288       707 

      --------   ------- 

Totaal kosten         1.005    1.071 

        --------   -------- 

Saldo opbrengsten en kosten      52.206  74.926  

 

Ter beschikking gesteld aan Dovenonderwijs 

in Malawi        24.263  37.845 

        --------   -------- 

Netto resultaat        27.943  37.081 

        =====   ===== 

waarvan: 

 

toegevoegd aan bedrag beschikbaar voor 

 dovenonderwijs in Malawi               26.407   27.769 

toegevoegd aan  reserve koersverschillen    1.536     9.312 

        --------    ------- 

        27.943   37.081 

       =====   ===== 


