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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Mangochi Malawi over het jaar 2018. 

Nadat onze stichting in 2016 is overgenomen, is veel opstartend werk verzet. De stichting 
heeft 110 vrienden van wie een aanzienlijk deel ons werk steunt met een financiële gift. Met 
elkaar financieren we 18 studenten. Een prachtige investering! We hebben met alle 
studenten persoonlijk contact en weten dat het goed met ze gaat. In het licht van het 
wereldwijde probleem van ongelijkheid is dit natuurlijk slechts de welbekende ‘druppel op de 
gloeiende plaat’. Maar als stichting hebben we juist een groot geloof in de werkwijze van de 
druppel. Want waar moet je ánders beginnen? 
  
Tijdens onze bezoeken, krijgen druppels opeens een gezicht en een verhaal. In het kleine 

dorp Nankwhali hebben inmiddels 13 meisjes een studiebeurs. Meisjes die leven onder 
werkelijk erbarmelijke omstandigheden, gaan nu naar de beste scholen van het land waar zij 
intern wonen. Dat is geen druppel meer; dat is beslist al een waterplasje, en over een paar 
jaar misschien wel een riviertje. Dankzij u als trouwe gever.  

 
 
 
Euranne van Gorkum 
Voorzitter 
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1.  Terugblik van het bestuur 
 

1.1 Studiebeurzen 
 

Eind 2018 ondersteunde de stichting 18 studenten: 
- Derttien meisjes uit het dorp Nankwhali volgen middelbaar onderwijs. Zij wonen 

intern en de stichting betaalt schoolgeld en kost & inwoning.  
- Vijf studenten die een beroepsopleiding volgen: drie mannen studeren aan de 

universiteit en twee vrouwen die de opleiding leraar basisonderwijs volgen.  
Alle studenten zijn toegewijd aan het studeren, blij met deze kans en hebben hun 
studiepunten behaald. In 2018 hebben onze studenten naast de bekostiging van hun 
opleiding ook de internaatkosten (bij voortgezet onderwijs) en studiematerialen ontvangen. 
Ze ontvingen een uniform, schoolboeken, een bijdrage voor een laptop etc. 

 
Oude studiebeurzen 
De studiebeurzen die nog vanuit het oude bestuur liepen, zijn op één na alle afgerond. De 

meeste oude studenten hebben hun diploma behaald. De laatste student wordt nog tot 
zomer 2019 door de stichting bekostigd. Dan studeert hij af aan de universiteit. Hij wordt 
niet door onze coördinator Villapie Mphasi maar door een lid van het voormalige bestuur 
begeleid.  

Nieuwe studiebeurzen 
Rond de zomer van 2018 zijn vier nieuwe studenten geselecteerd. Zij hebben toelating 
gedaan en zijn aangenomen op één van de privé-middelbare scholen in het land. Zij voldoen 
aan de criteria:  

• genoeg leervermogen, bovengemiddelde scores  
• genoeg mentale kracht en zelfsturing  
• een positieve, ambitieuze instelling  
• ouders die support en praktische begeleiding kunnen bieden  
• kansarme situatie met onvoldoende financiële mogelijkheden voor het zelf betalen 

van studiekosten  

Op de valreep van 2018 besloten we een 18e studente pabo te zullen gaan ondersteunen. 
 
De kosten van beurzen voor een beroepsopleiding of universitaire opleiding zijn aanzienlijk 
hoger dan die van onze studenten op de middelbare school. De visie van de stichting is om 
alle studenten hun opleiding af te laten maken. Wat we doen, doen we goed en maken we 
af.  Een student die het diploma Voortgezet Onderwijs heeft behaald, kan opnieuw een 

aanvraag indienen voor bekostiging van een beroepsopleiding. Deze ondersteuning loopt niet 
automatisch door, maar past wel in ons verlangen om af te maken waar we aan beginnen en 
de studenten toegerust voor de arbeidsmarkt ‘af te leveren’. We hebben een meerjaren- 
financieel overzicht om toekomstige uitgaven goed in beeld te hebben. 
Tot de zomer van 2019 zullen we voorlopig een studentenstop hanteren. 

1.2 Projecten 
Voor de coördinatie ter plekke zijn we als stichting direct afhankelijk van onze 
contactpersoon Villapie Mphasi. Ter versterking van zijn draagkracht heeft de stichting 
geïnvesteerd in persoonlijke groei en ondersteuning van zijn werkzaamheden.  
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De volgende project-investeringen zijn gedaan: 
 

• Onze coördinator heeft een full-time opleiding gevolgd en afgerond: Upgrade 
Bachelor of Education. In januari 2018 ontving hij zijn diploma. 

• De coördinator is door de Stichting gefaciliteerd met een motor, een telefoon en hij 

beschikt over een bankpas. 
• Studenten hebben, naast opleidingskosten en inwoning, ook studiematerialen 

ontvangen. Dit is maatwerk geweest, niet iedereen kreeg hetzelfde.  

1.3 Overige activiteiten 
Naast het verstrekken van studiebeurzen, onderhouden van contacten en werven van 
nieuwe studenten heeft de stichting diverse overige activiteiten verricht:  
 

• Het bestuur heeft drie maal vergaderd. 

• Vanaf juni 2018 nam een belangstellende als gast deel aan de bestuursvergadering. 
Mogelijk wil zij in 2019 aanhaken als bestuurslid. 

• We hielden presentaties op scholen en in kerken. 
• In 2018 verscheen drie maal onze nieuwsbrief. Deze sturen we aan donateurs en 

belangstellenden en plaatsen we op de website. 
• De Facebook-pagina en website zijn up-to-date. 
• Tweemaal per jaar ontvingen studenten post uit Nederland. Dat is i.i.g. een kaart van 

de Stichting, mogelijk aangevuld met post van de betrokken donateur. We besluiten 
dat elke donateur, wanneer deze dat wenst, aan een student gekoppeld kan worden, 
ongeacht de hoogte van zijn bijdrage. 

• We hebben de werkzaamheden van onze coördinator geëvalueerd. Via een 
uitgebreide vragenlijst heeft hij zijn bevindingen en wensen met het bestuur gedeeld. 
Hierbij kwamen ook de samenwerking met het bestuur en de draagkracht van de 
coördinator ter sprake. De uitkomst van deze evaluatie is in het bestuur besproken. 

De contactpersoon is tevreden met zijn werkzaamheden en de communicatie met het 
bestuur. Hij heeft er plezier in zijn taken en kan het gemakkelijk aan.  

• De werkwijze van het bestuur werd intern geëvalueerd. 
• We plannen een bezoek voor 2019. 
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2.  Toekomst 
 

2.1 Visie 
 

De Stichting Mangochi Malawi wil dat meer mensen in Malawi zelfvoorzienend worden. We 
richten ons hierbij allereerst op onderwijs. Door het verstrekken van studiebeurzen 
ontwikkelen kansarme jongeren hun kracht. Zo zullen zij hun eigen toekomst en die van hun 
omgeving kunnen veranderen. We geloven dat toegang tot goede scholen een sleutel is tot 
duurzame armoedebestrijding. We kiezen daarbij voor kleinschaligheid en persoonlijke 
benadering. Ons werkveld is Mangochi, een district in het zuiden van Malawi. 

2.2 Doelen 
 
Stabiliseren en consolideren 
We hebben een stabiele stichting, we consolideren het reilen en zeilen, we leggen 
procedures en routines vast. 
 
Zekerheid voor huidige studenten / uitbreiding aantal studenten 
We waarborgen dat we aan onze verplichtingen de gehele studietijd kunnen voldoen, zodat 
de studenten met diploma hun opleiding verlaten. Wat we doen, doen we goed en maken 
we af. We breiden het aantal studenten daarom voorlopig niet uit tot in elk geval de zomer 
van 2019. 
Een beroepsopleiding geeft kansen op de arbeidsmarkt. We stimuleren vervolgonderwijs. 

Hiervoor reserveren we in onze meerjarenbegroting. Studenten moeten hiervoor opnieuw 
een aanvraag indienen.   
 
Zekerstellen financiële positie 
We geven bekendheid aan het werk van de stichting en breiden mede hierdoor het aantal 
donateurs uit. Dat is ook nodig om aan aangegane verplichtingen te kunnen voldoen, want 
de kosten stijgen. Scholing is in het algemeen duurder geworden én hoger onderwijs vraagt 
grotere studiebeurs. 
 

Communicatie 
We onderhouden een stabiele relatie met onze coördinator en bewaken, samen met hem, 
dat zijn taak om studenten te selecteren en begeleiden goed behapbaar blijft.  

 
Betrokkenheid ouders  
Wanneer dat mogelijk is, betalen ouders van studenten mee aan de studiekosten. Dit 
vergroot hun betrokkenheid en gevoel van eigenwaarde. 

 

2.3 Ambities 
Evaluatie ambities 2018 
De stichting heeft haar ambitie om in 2018 het aantal studenten uit Nankwali uit te breiden 
ruimschoots waargemaakt: niet 12 maar 14 meisjes ontvingen een studiebeurs. 
We formuleren een principe-uitspraak: wat we doen, doen we goed, we maken het af. 
Daarom maken we een meerjaren-overzicht van de studiekosten en besluiten we om 
voorlopig een studiestop te hanteren.  
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We plannen een werkbezoek voor het voorjaar van 2019 om het project te bezoeken.  
De reis- en verblijfskosten betalen de bestuursleden zelf of we ontvangen hiervoor 
geoormerkte sponsoring. 
 
Ambities 2019 
Vooruitkijkend naar het komend jaar hebben we de volgende ambities geformuleerd: 
 

• We bezoeken met twee bestuursleden het project in april 2019. We ontmoeten 

studenten en overleggen met de coördinator. We oriënteren ons tijdens dit 
werkbezoek op de duurzaamheid van onze investeringen en de opties om naast 
studiebeurzen ook lokale onderwijsprojecten te ondersteunen. 
 

• We hebben goed overzicht in verwachte studiekosten van huidige studenten. We 

kunnen daarna, in overleg met de coördinator, vaststellen of en welke groei mogelijk 
is voor wat betreft het aantal studenten. 
 

• We breiden het bestuur van de stichting uit met tenminste één persoon. 
 

• We vergroten het aantal vaste donateurs en blijven actief op zoek naar speciale 

acties voor kerken en scholen. 
 

• We onderzoeken de mogelijkheden voor ‘makkelijker’ betalen, bv. via Ideal.  
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3.  Organisatie 
 
Statutaire naam  

Stichting Mangochi Malawi 
 
Fiscaal nummer 
8136.95.892 
 
Website 
www.mangochi-malawi.nl 
 
Kamer van Koophandel  

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel 08122168  
 
E-mail  
info@mangochi-malawi.nl 
 
Adres en telefoonnummer  
Delfzijlstraat 39, 6835CL Arnhem, 06 14634203 (voorzitter: Euranne van Gorkum) 
  
Bankrekeningnummer  

Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0382 8594 64 t.n.v. Stichting Mangochi Malawi  
De stichting heeft een ANBI-beschikking. 
 

3.1  Bestuur 
 

De stichting Mangochi Malawi is opgericht in 2004. In januari 2016 treedt een nieuw bestuur 
aan: 
 

mevr. Euranne van Gorkum Voorzitter 

dhr. Gert-Jan van Barneveld Penningmeester 

mevr. Clariet Erbrink Secretaris 

mevr. Eva van Gorkum PR: nieuwsbrief/website 
Beheer studentendossiers 

mevr. Marjan van Barneveld – van Ramselaar Donateurscontact 
 
 

3.2  Beloningsbeleid 

De stichting kent geen beloningen of vrijwilligersvergoedingen toe aan de bestuurders. Te 
declareren kosten voor de stichting worden tot een minimum beperkt: post, 
betalingsverkeer, de jaarlijkse Kamer van Koophandel-/ ANBI kosten en de websitekosten. 

Op deze wijze kunnen we garanderen dat het hoogst mogelijke deel van onze inkomsten 
wordt uitgegeven aan de studiebeurzen.  De kosten die bestuursleden maken voor de 
stichting zijn, ingevolge het vrijwilligersbeleid van de belastingdienst voor instellingen met 
een ANBI-status, af te trekken indien het vrijwillig bestuurslid hiervoor persoonlijk een gift 
overmaakt. Het gebeurt soms dat bestuursleden zich laten sponsoren om zo (een deel van) 

http://www.mangochi-malawi.nl/
mailto:info@mangochi-malawi.nl
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de reiskosten te laten vergoeden. Ons bestuur kiest ervoor om dergelijke giften geoormerkt 
in de boekhouding op te nemen zodat steeds transparant blijft dat reizen nooit worden 
betaald van donateursgeld.  
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4. Jaarrekening 2018 
 
 

Vermogen 31-12-2017   31-12-2018 

Bankrekening  €                  10.076    €        12.661  

Totaal  €                  10.076     €        12.661  

Toename reserve    €           2.585  

    

    

Resultaat  Inkomsten     Uitgaven  

Project schoolgeld Malawi    €           6.888  

Verzendkosten    €                62  

Bankkosten    €              751  

Schoolbenodigdheden    €              656  

Onkosten lokale coördinator    €              439  

Koersopslag    €              346  

Giften  €                  11.727    

Totaal  €                  11.727     €           9.142  

Toename reserve    €           2.585  
 
 
 
Onze keuze om meer studenten te gaan ondersteunen betekent ook dat de studiekosten in 
2018 hoger zijn worden. Daarnaast hebben alle scholen het schoolgeld met ingang van 

september 2018 fors verhoogd en in een enkel geval zelfs verdubbeld. Dankzij een aantal 
grote giften is dit in 2018 ruimschoots gecompenseerd. 
In een aantal gevallen kregen studenten te horen dat zij niet verder konden op school als zij 
zelf niet de benodigde schoolmaterialen zouden aanschaffen. In overleg met onze 
coördinator ter plaatse is besloten om ook deze kosten te gaan vergoeden. Hierdoor zijn alle 
studenten verzekerd van goede materialen zoals pennen, schriften en een rekenmachine met 
daarbij een moderne rugzak. 
In 2018 is ook de sterk verouderde mobiele telefoon van onze coördinator vervangen, 
waardoor hij weer goed met ons, de studenten en hun ouders en de verschillende scholen 

kan communiceren. 
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5.  Begroting 2019 
 
 

 
Resultaat  Inkomsten     Uitgaven  

Project schoolgeld Malawi    €        11.000  

Verzendkosten    €                50  

Bankkosten    €              750  

Schoolbenodigdheden    €              400  

Onkosten lokale coördinator    €              200  

Koersopslag    €              340  

Giften  €             11.000    

Totaal  €             11.000     €        12.740  

reserve    €         -1.740  
 
 
 

In 2019 dragen we de kosten voor 18 studenten. Door de onvoorziene en onaangekondigde 
verhoging van het schoolgeld door bijna alle scholen bij aanvang van het schooljaar 2018-
2019 staan we voor de uitdaging om deze kosten zoveel mogelijk uit giften te betalen. 
Door de overige kosten zo laag mogelijk te houden en het vertrouwen in onze vaste 
donateurs en speciale acties op scholen en in kerken, is de verwachting dat we slechts voor 

een klein deel aanspraak hoeven te maken op de financiële reserve. 
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