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1. Inleiding 
 
Stichting FO4R Mwanza Malawi is opgericht op 11-05-2009, naar aanleiding van het vertrek 
naar Mwanza Malawi van: 
Marike Maijers & Eelko Dijkstra 
Maryse Kok & Harmen Teitsma 
Uitgezonden door VSO (www.vso.nl) zijn zij gaan werken als tropenarts (Marike), bedrijfsad-
viseur Zipatso (Eelko), adviseur gezondheidsmanagement (Maryse) en educatietrainer 
(Harmen). Zij ontvangen hiervoor een salaris naar plaatselijke maatstaven. 
Vanuit onze betrokkenheid met deze 4 mensen is er een stichting opgericht ter  
ondersteuning van hun werk en met name van de mensen in Mwanza. 
 
 

2. FO4R Mwanza Malawi, doelstelling en beleid 
 
Doelstelling: 
Stichting FO4R Mwanza Malawi heeft tot doelstelling het verbeteren van de levensomstan-
digheden van de bewoners binnen het district Mwanza in het zuiden van Malawi. De Stich-
ting doet dit door in financiële en materiële zin diverse lokale projecten te ondersteunen op 
het gebied van onderwijs, gezondheid en landbouw. 
 
Beleid: 
Prioriteiten voor de lokale projecten worden voorgesteld door 4 vrijwilligers die in het district 
Mwanza, voor de organisatie VSO, werkzaam zijn op bovengenoemde terreinen. Zij doen dit 
in nauwe samenspraak en overleg met de lokale bevolking en verantwoordelijken en zijn 
zodoende het beste in staat te beoordelen aan welke initiatieven de bevolking van Mwanza 
de meeste behoefte heeft. 
Het bestuur van de Stichting zal uiteindelijk besluiten welke projecten (prioriteiten) kunnen 
worden uitgevoerd. De prioriteiten worden in elke bestuursvergadering besproken en twee 
maal per jaar opnieuw vastgesteld. 

 
3.  Bestuur en vrijwilligers 
 
Bestuur: 
Het bestuur bestaat in 2011uit: 
Voorzitter: dr. Marike Maijers 
Penningmeester: Bas Verhoofstad 
Secretaris: Mia de Rooij  
 
Vrijwilligers: 
Stichting FO4R Mwanza Malawi werkt samen met 4 voormalige vrijwilligers, te weten: 
Dr. Marike Maijers, tropenarts, was werkzaam bij het Mwanza District Hospital (MDH) 
Eelko Dijkstra, bedrijfsadviseur, was werkzaam bij Zipatso 
Drs. Maryse Kok, adviseur gezondheidsmanagement, was werkzaam bij MDH. 
Dr. Simone van der Vliet, tropenarts, was werkzaam bij het MDH 
 
Harmen Teitsma is nog steeds werkzaam in Malawi, hij werkt als Cambridge primary  
curriculum development and SEN coördinator (special onderwijs) in Lilongwe. 

     

http://www.vso.nl/
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4.     Resultaten 
 

 De kliniek in het ver afgelegen Kapise is geopend in mei 2011. Deze kliniek is door 
vrijwilligers op dorpsniveau gebouwd, de stenen werden gebakken door vrijwilligers. 
Dure materialen, als cement en golfplaten, zijn door de Stichting geschonken. De 
kliniek functioneert als consultatiebureau en als plek voor zorg aan zwangere  
vrouwen. Tevens vind er gezondheidseducatie plaats over allerlei onderwerpen op 
het gebied van gezondheid en hygiëne.                                                                                                     
Het project is financieel mogelijk gemaakt door MOV Udenhout en particuliere  
giften. 
 

   Er is begonnen met de bouw van 2 klinieken op het platteland bij Chilala en Faita. 
Deze klinieken (consultatiebureaus, zoals in Kapise) zijn vooral bestemd voor  
kinderen onder 5 jaar, zij worden daar gecontroleerd op hun gezondheidstoestand. 
Dit project is gerealiseerd met financiële steun van Cordaid en vanuit de opbrengst 
van het feest van Jasper & Bas alsmede de opbrengst van de ontmoetingsdag bij 
ASVZ, locatie Vincentius. 
 

   De medische bibliotheek van het MDH t.b.v. de medische studenten en als 
naslagwerk voor de artsen heeft aanvulling gekregen van boeken. 
 

  In MDH is een nursery ruimte geopend voor monitoring en behandeling van 
pasgeboren baby’s die extra zorg nodig hebben. De ruimte is voorzien van 4 
couveuses en wordt verwarmd door een heater. De zorg wordt gegeven door 
een verpleegkundige die hiervoor speciaal is opgeleid. 
Dit project werd gerealiseerd door de opbrengsten van het feest van Paula v.d. Vliet 
en donaties van vrienden en familie. 
 

  Voor MDH en het ziekenhuis in Thyolo zijn bloeddrukmeters, bloedsuikermeters,   
stethoscopen, 2 microscopen, handschoenen, spuiten, naalden, alcoholdoekjes, 
speelgoed en medicijnen gedoneerd. Deze materialen werden aangeschaft van de 
donaties die de Stichting door het jaar heen ontving van vrienden, sympathisanten 
en familie. De microscopen zijn gedoneerd door fa. Jansen-Cilag. 
Tevens werden verloskundige benodigdheden gedoneerd, mogelijk gemaakt  door 
de gynaecologen dr. de Leeuw en dr. van Gemund. 
Al deze materialen zijn vervoerd door Stichting Luchtvaart zonder Grenzen. 
 

   Het schoolgebouw met 2 lokalen bij Mphande Primary School is gerealiseerd. Beide 
lokalen hebben een toegankelijkheid voor kinderen met een beperking die speciaal 
onderwijs behoeven. 
Dit schoolgebouw werd mogelijk gemaakt door dr. Hofstee Stichting en ASN  
foundation. 
 

   Er is een waterpomp geslagen bij Mphande Primary school die het mogelijk maakt dat 
kinderen bij de school water kunnen drinken. Ook de vrijwilligers, die ieder dag pap 
maken voor de leerlingen, hoeven niet meer zo ver te lopen voor water. Inmiddels is 
de waterpomp in gebruik. Ook zijn er 2 pitlatrines gebouwd bij de school omdat er 
veel te weinig toiletten waren voor zoveel leerlingen. 
Donaties kwamen van vrienden, familie en sympathisanten. 
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   De vrachtwagen van Zipatso is gerepareerd. 
Mogelijk gemaakt door giften van vrienden, familie en sympathisanten. 
 
 
Mia de Rooij 
Secretariaat FO4R Mwanza Malawi 
 
 

 
 

 
 
 
 


