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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 3 vrijwilligers die in het district 
Mwanza, voor de organisatie VSO, werkzaam zijn geweest, 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 zo  
nodig opnieuw vastgesteld. 

 
3.  Bestuur en vrijwilligers 
 
Bestuur: 
Het bestuur bestaat in 2013 uit: 
Voorzitter: dr. Marike Maijers 
Penningmeester: Bas Verhoofstad 
Secretaris: Mia de Rooij  
 
Vrijwilligers: 
Stichting FO4R Mwanza Malawi werkt samen met 3 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 het MDH 
 
 
 

    
 

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

    4 Ambulance fietsen zijn gedoneerd aan 4 gezondheidsposten, waaronder de  
posvoor het dorpje Sudala. Deze posten beschikten niet over vervoer om mensen 
naar het Mwanza District Hospital te brengen. Dit geld werd opgebracht door enkele 
trouwe donateurs en 4 leerlingen (Eva, Sanne, Ellen & Hanna) van het 

Kandinsky College in Nijmegen, zij hebben via het schoolproject           

”Supporting Malawi” geld opgehaald voor stichting FO4R Mwanza Malawi. 
 

    Damitao Asharn is aan zijn 2de trimester begonnen als Medical Assistant met als 
 

    doel het behalen van het Certificat Clinical Medicine. 
      Door Damitao deze opleiding te laten volgen zal het niveau van de  
      verpleegkundigen in het MDH hopelijk naar een hoger niveau worden getild.  
      Dit omdat we denken dat Damitao daar een goed voorbeeld in kan/zal zijn. 
      Stichting FO4R Mwanza Malawi heeft deze aanvraag ondersteund. 
      Mogelijk gemaakt door giften van Mark van den Boogaard, Stichting Liberty en 
      Stichting Alle Beetjes. 
 

    Door Mark van den Boogaard en Lilian Peters zijn een laptop, bloeddrukmeter,  
stethoscoop en een aantal andere nuttige zaken gedoneerd t.b.v. Damitao Asharn. 
Deze spullen zijn Door Maryse Kok bij hem afgegeven in Malawi. 
 

 
Het afgelopen jaar hebben we in Mwanza diverse initiatieven gezien vanuit de bevol-
king zelf. Initiatieven die zijn ontstaan door projecten die gerealiseerd zijn door FO4R 
Mwanza Malawi. Zo is er een extra schoolblok gebouwd door de inwoners zelf,  
eenzelfde blok zoals eerder gebouwd door FO4R Mwanza Malawi. Ook zijn het aantal 
pitlatrines uitgebreid in de dorpen van Mwanza, dit nadat er al eerder ruim 800 door 
FO4R Mwanza Malawi waren gebouwd. 
 
 

 
      Mia de Rooij 
      Secretariaat FO4R Mwanza Malawi 

 
 

http://supporting-malawi.webnode.nl/

