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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  
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 van Malawi.  
De Stichting doet dit door in financiële en materiële zin diverse lokale projecten te onder-
steunen 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 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 2019 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 en revalidatiearts, 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/


Jaarverslag 2019 Stichting FO4R Mwanza Malawi 

 4 

4.     Resultaten 2019 
 
Omdat de Stichting dit jaar 10 jaar bestaat hebben we een klein presentje naar de vaste 
donateurs gestuurd om hen te bedanken voor hun steun. 
 
 
Er zijn verbeteringen aangebracht in voorzieningen van de afdeling fysiotherapie en  
revalidatie in het centrale verwijs ziekenhuis in Zomba. De volgende voorzieningen werden 
gerealiseerd: 
 

• diagnostische echografie 

• hometrainer/oefenapparatuur 

• elektrische neuromusculaire stimulatie 

• tractie machine 

• staan tafel 

• bed papegaaien om zelfstandig uit bed te kunnen mobiliseren 

• TENS-therapie 
 
De voorzieningen hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de afdeling revalidatie en 
fysiotherapie aanzienlijk is verbeterd. 
 
 

 
 
Mia de Rooij 
Secretariaat FO4R Mwanza Malawi 


