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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Mangochi Malawi over het jaar 2019. 
Nadat onze stichting in 2016 is overgenomen, is veel opstartend werk verzet. De stichting heeft 125 
vrienden van wie een aanzienlijk deel ons werk steunt met een financiële gift. Met elkaar financier(d)en we 
tot nu toe 22 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 ons bezoek afgelopen jaar, kregen druppels opeens een gezicht en een verhaal. 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 
 
In 2019 hebben drie studenten hun studie succesvol afgerond:  

- Catherina behaalde haar PABO-diploma 
- Yasseen studeerde af aan de universiteit: geneeskunde-fysiotherapie 
- Precious, het boegbeeld van de stichting, behaalde haar MSCEE (middelbare school) 

 
Eind 2019 ondersteunde de stichting nog 15 studenten: 

- Dertien meisjes uit het dorp Nankwhali volgen middelbaar onderwijs. Zij wonen intern en de 
stichting betaalt schoolgeld en kost & inwoning.  

- Twee studenten studeren aan de universiteit.  
 
Alle studenten zijn toegewijd aan het studeren, blij met deze kans en hebben hun studiepunten behaald.  

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

Nieuwe studiebeurzen 
Als bestuur hebben we het lastige besluit moeten nemen om voorlopig geen nieuwe studenten aan te 
nemen. Waren de studiekosten eerst nog €25,00 per maand, de gemiddelde kosten zijn inmiddels 
opgelopen tot gemiddeld €50,00 per student per maand.  Onze financiële situatie biedt met de huidige 

donateurs en de hoop op jaarlijks enkele extra giften helaas niet genoeg voor nieuwe instroom. Dit zal pas 
weer mogelijk zijn in 2020 als studenten gaan uitstromen. 
 
Aanscherping doelgroep 
Na lang wikken en wegen hebben we dit jaar besloten dat we alleen nog studiebeurzen verstrekken voor 
de middelbare school. Deze beurzen zijn financieel te overzien waardoor we meer meisjes kunnen helpen 
en een grotere impact hebben. Ook kunnen we hierdoor garanderen dat de meisjes hun studie afronden: 
wat we doen, doen we goed! Dat betekent dat we de twee huidige universitair studenten laten uitgroeien 
en geen nieuwe beurzen meer toekennen aan het hoger onderwijs. De kosten voor deze beurzen zijn te 

hoog om te kunnen dekken met onze beperkte donateursgroep.  
 

1.2 Projecten 
 
Extra ondersteuning 
In 2019 hebben onze studenten naast de bekostiging van hun opleiding ook de internaatkosten en 
studiematerialen ontvangen. Ze ontvingen een bijdrage voor een deken en persoonlijke hygiëne: zeep, 
lotion, etc. 
 
Bezoek aan Malawi 
Er is in april/mei 2019 een bezoek gebracht aan het project namens het bestuur door Clariet Erbrink en 
Euranne van Gorkum. In Nankwhali zijn alle meisjes verrast met een huisbezoek. Tijdens het bezoek werd 
een persoonlijke kaart overhandigd van de sponsoren. Ook zijn drie van de kostscholen bezocht: Our Lady 
of Lourdes, Hillside Secondary School, Mama Khadija. Met onze contactpersoon Villapie Mphasi is uitvoerig 
gesproken over de samenwerking en ook is een ouderbijeenkomst georganiseerd. Alle ouders en studenten 
zijn door het bestuur toegesproken; zij hebben vanuit de stichting geschenken gekregen ter bemoediging. 
Met Villapie is ook langdurig gesproken over het aanscherpen van onze doelgroep en welke ondersteuning 
de meeste impact zou hebben. Villapie beaamde ons besluit maar benadrukte dat het zeer uitzonderlijk zou 
zijn als één van onze meisjes, gezien hun achtergrond, een plek zou kunnen veroveren op een universiteit. 

Hij hoopte van harte dat wanneer dit zou gebeuren, er een andere financiële stroom vindbaar zou zijn om 
dit te ondersteunen. 
Lees hier het reisverslag. 

https://www.mangochi-malawi.nl/uploads/6/8/5/6/68568889/nieuwsbrief_10_mangochi_malawi_-2.pdf
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Laptop en computercursus 
Voor Villapie hebben we een laptop meegenomen. In de maanden erna heeft hij op kosten van de stichting 
een cursus mogen volgen. Het is nog aftasten hoe we de laptop in de samenwerking goed kunnen inzetten 
aangezien er weinig wifi beschikbaar is. 
 
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 vier keer vergaderd. 
- Er is een nieuw lid toegevoegd aan het bestuur: Caroline Milatz. 
- We hielden 1 presentatie t.b.v. een spaaractie op een school: de Vuursteen in Ede. 
- We hielden 1 presentatie t.b.v. het kerstdankoffer in een kerk: Baptisten Gemeente Arnhem 

Centrum. 
- In 2019 verscheen drie keer onze nieuwsbrief. Deze sturen we aan donateurs en belangstellenden 

en plaatsen we op de website. 
- De Facebook-pagina en website zijn up-to-date bijgehouden. 
- Tweemaal per jaar ontvingen studenten post uit Nederland. Dat is in ieder geval 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. 

- De werkwijze van het bestuur werd intern geëvalueerd. 
- Ons logo is vernieuwd; Charlotte Koevoets en Eva van Gorkum ontwierpen een alternatief.  
- Er is een pakket ontwikkeld om een thematafel in te richten op scholen of in kerken. 

- We hebben in oktober een bijeenkomst belegd met mensen die ervaring hebben met profilering en 
fondswerving. Doel was om onze inkomsten te verhogen en meer betrokken donateurs te krijgen. 
Van deze ontmoeting is een verslag gemaakt, waarin hun tips beschreven staan. In de 

bestuursvergadering hebben wij hun adviezen gewogen en deels gepland voor uitvoering. 
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2.  Toekomst 
 

2.1 Missie: Onderwijs maakt het verschil 
 
Onze missie: Onderwijs maakt het verschil! 
We bieden talentvolle jongeren een beurs aan voor een kwalitatief goede school. Omdat onze studenten 
horen bij de armsten van de wereld is het belangrijk dat zij daar intern wonen. Zo kunnen zij zich goed op 
het schoolwerk richten en worden zij niet afgeleid door de zorgen thuis. Bovendien zijn zij verzekerd van 
voeding én beschermd tegen vroeg-huwelijken. De jongeren worden bij hun studie begeleid door onze lokale 
coördinator. De impact van een diploma is groot. Het geeft hen toegang tot betaald werk; iets wat voor de 

meeste mensen in het dorp niet is weggelegd. We kennen alle leerlingen persoonlijk. Tijdens onze bezoeken 
zien we hen groeien in zelfvertrouwen en waardigheid. Wat een hoopvol perspectief dat zij straks hun familie 
kunnen onderhouden en zo de armoede gaan ontstijgen. 

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.  
 
Zekerstellen financiële positie 
We geven bekendheid aan het werk van de stichting en zoeken mede hierdoor naar nieuwe donateurs. 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 een 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 extra kosten. Dit vergroot hun 
betrokkenheid en gevoel van eigenwaarde. 
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2.3 Ambities 
 
Evaluatie ambities 2019 
Terugkijkend naar de ambities van het afgelopen jaar, kunnen we concluderen dat we deze behaald 
hebben: 
 

- We bezochten met twee bestuursleden het project.  
- We oriënteerden ons tijdens dit werkbezoek op de duurzaamheid van onze investeringen. 
- We hebben goed overzicht gekregen in verwachte studiekosten van huidige studenten. We konden 

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

- We breidden het bestuur van de stichting uit met tenminste één persoon. 
- We vergrootten het aantal vaste donateurs. 
- We deden speciale acties voor kerken en scholen. 
- We hebben advies gevraagd aan enkele professionals m.b.t. de koers en werkwijze van onze 

stichting. 
 
Ambities 2020 
Vooruitkijkend naar het komend jaar hebben we de volgende ambities geformuleerd: 

- We willen meer structuur en voorspelbaarheid in de uitgaven. Dat maakt onze financiële situatie  
overzichtelijk en financieel behapbaar voor de komende jaren. Met onze huidige vaste 
donateursgroep kunnen we in ieder geval jaarlijks 15 studenten ondersteunen. Ieder jaar stromen 
er meisjes uit en komen er dus weer nieuwe plekken vrij. We laten de ambitie los om te groeien. 

- We hebben ons gerealiseerd dat we zuinig moeten zijn op onze vaste donateursgroep. Zij worden 
vaker persoonlijk benaderd en bedankt. Ook willen we hen, ieder individueel, laten weten wat we 
doen met hun geld en een foto of filmpje toesturen van de student die we ondersteunen van hun 
bijdrage. Het donateursbestand wordt flink opgeschoond. We laten de gedachte los dat we via 

bedrijven toegang zouden hebben tot grotere inkomsten. 
- Onze nieuwsbrief gaat gemaakt worden in mailchimp en kan daardoor vaker verstuurd worden met 

minder tijdsinvestering. 
- We vereenvoudigen ons betaalsysteem: vanaf de website kun je dan direct je gift overmaken 

d.m.v. een donatieknop.  
- We willen via social-media onze stichting beter promoten. De uitdaging is om daar continuïteit in te 

krijgen (voorraad berichten klaarzetten). 
- We willen andere mensen enthousiast krijgen om een keer met ons mee te reizen naar Malawi.  Op 

die manier breiden we de groep ambassadeurs uit. 

 
In oktober hebben we advies ingewonnen bij een groep experts. Door hen werd de tip gegeven om een 
concept te bedenken waarin een excellente studente in Malawi de mogelijkheid krijgt om gedurende haar 
hele universitaire gekoppeld te worden aan een sponsor, wellicht een TOP-talent in Nederland. 
Deze tip hebben we even geparkeerd en willen we op een later moment opnieuw onderzoeken. 
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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 

Mevr. Caroline Milatz Schoolprojecten 
 
 

  

http://www.mangochi-malawi.nl/
mailto:info@mangochi-malawi.nl
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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) 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 2019 
 
 

Reserve 31-12-2018   31-12-2019 

Bankrekening  12.661    8.696  

Totaal  12.661     8.696  

Afname reserve    -3.965  

    

    

Resultaat  Inkomsten     Uitgaven  

Project schoolgeld Malawi   14.304  

Verzendkosten   36  

Bankkosten   558  

Schoolbenodigdheden    671  

Onkosten lokale coördinator   1.003  

Koersopslag   664  

Overige algemene uitgaven   435 

Geoormerkte uitgaven t.b.v. de reis   5.071 

Geoormerkte giften t.b.v. de reis 5.071    

Algemene giften 13.706    

    

Totaal 18.777    22.742  

Afname reserve   -3.965  
 
 
Toelichting: 

Ook in 2019 hadden we te maken met stijgende kosten voor studies, banktransacties en koersopslag. Het 
werd duidelijk dat de studenten ook voorzien moesten worden van andere spullen om volwaardig mee te 
kunnen doen op school. En dan ging het niet alleen om schoolmaterialen, maar met name om dekens, 
suiker en verzorgingsproducten. Omdat de gezinnen waar de studenten uit komen dit niet zelf kunnen 
bekostigen, heeft onze stichting dat ook op zich genomen. Niet als overbodige luxe, maar onder het motto; 
“wat we doen dat doen we goed”. 
De giften zijn in 2019 gestegen, maar dat ging niet gelijk op met de kosten. Dankzij de buffer die we 
hadden konden we dit verschil opvangen. 
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5.  Begroting 2020 
 
 

 
Resultaat  Inkomsten     Uitgaven  

Project schoolgeld Malawi   12.000  

Verzendkosten   30  

Bankkosten   500  

Schoolbenodigdheden   600  

Onkosten lokale coördinator   300  

Koersopslag   600  

Overige algemene uitgaven   300 

Giften 14.000    

Totaal 14.000    14.330  

Afname reserve   -330  
 
 

 

Toelichting: 
In 2020 (en een deel van 2021) dragen we de kosten voor 15 studenten, waarvan 2 universitair. Juist deze 
laatste studies drukken zwaar op de begroting.  Door de betalingen zo efficiënt mogelijk te doen kunnen 
we de kosten zo laag mogelijk houden. We vertrouwen op onze vaste donateurs voor het dragen van de 
werkelijke kosten van de waardevolle studies van ‘onze’ studenten. Daarnaast hebben we de uitdaging om 
ook nieuwe donateurs te werven waardoor de inkomsten en uitgaven beter in balans komen. 
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