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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) gingen zij werken als tropenarts (Marike),  
bedrijfsadviseur Zipatso (Eelko), adviseur gezondheidsmanagement (Maryse) en  
educatietrainer (Harmen). Zij ontvingen hiervoor een salaris naar plaatselijke maatstaven. 
Vanuit onze betrokkenheid met deze 4 mensen is er een stichting opgericht ter ondersteu-
ning 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  
Stichting 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 besluit uiteindelijk 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 2018 uit: 
Voorzitter: dr. Marike Maijers 
Penningmeester: Bas Verhoofstad 
Secretaris: Mia de Rooij  
Lid: dr. Maryse Kok 
Lid: Eelko Dijkstra 
 
Vrijwilligers: 
In het bestuur van Stichting FO4R Mwanza Malawi hebben 3 voormalige vrijwilligers zitting, 
te weten: 
Dr. Marike Maijers, tropenarts, was werkzaam bij het Mwanza District Hospital (MDH) 
Eelko Dijkstra, bedrijfsadviseur, was werkzaam bij tangarine kwekerij Zipatso 
Dr. Maryse Kok, adviseur gezondheidsmanagement, was werkzaam bij het MDH 

 

http://www.vso.nl/
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 4.     Resultaten 2018 

 
• Eind 2018 is er een begin gemaakt met een nieuw project dat gaat plaatsvinden in 

het centrale ziekenhuis in Zomba, Malawi.  
Doel is om de faciliteiten op de afdelingen fysiotherapie en revalidatie te verbeteren 
d.m.v. het verbeteren van de omgeving en de aanschaf van instrumentaria. 
 
Patiënten met bijv. spierziektes of beroertes hebben revalidatie en fysiotherapie  
nodig om weer te kunnen functioneren en vooral werken. Werken is overleven  
omdat zij afhankelijk zijn van de opbrengst van hun landbouwproducten. 
 
De begeleiding van dit project vindt plaats in Zomba, door een van onze  
bestuursleden die in Zomba woonachtig is. 

 
 

• Het is helaas nog steeds niet gelukt om Damitao Asharn zijn vervolgstudie tot Clinical 
Officer te laten starten. Hij is hiervoor niet geselecteerd. We zullen ons blijven 
inzetten om hem geplaatst te krijgen en de hiervoor bestemde bijdrage zal voor 
hem gereserveerd blijven. 

 
 

 
 
Mia de Rooij 
Secretariaat FO4R Mwanza Malawi 
 


