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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Mangochi Malawi over het jaar 2020. 
Nadat wij in 2016 deze stichting hebben 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 28 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, kregen druppels opeens een gezicht en een verhaal. Meisjes die leven onder 
armoedige 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 
onze trouwe gever. 
 
Euranne van Gorkum 
Voorzitter 
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1.  Terugblik van het bestuur 
 

1.1 Studiebeurzen 
 
Lopende studiebeurzen 
Eind 2020 ondersteunde de stichting 18 studenten: 

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

- Vier meisjes uit het dorp Nankwhali hebben hun toelating voor een middelbare school in augustus 
gehaald, zijn ook aangemeld maar nog niet gestart. 

- Twee jongens studeren aan de universiteit.  
De studenten hebben vertraging opgelopen vanwege de uitbraak van covid-19. Dat betekent dat zij voor 

lange tijd thuisonderwijs hebben moeten volgen, geen examen konden doen of niet konden starten. 
We krijgen de indruk dat onze coördinator Villapie alle studenten goed in beeld heeft. Wat betreft de 
studenten die uit het dorp komen: hen heeft hij intensief begeleid bij het thuisonderwijs. 
 
Afgeronde studiebeurzen 
In 2020 heeft één studente haar studie succesvol afgerond:  

- Een meisje uit het dorp Nankwhali behaalde haar PABO-diploma. 
Het lag in de planning dat vier meisjes examen zouden doen in hun MSCEE (middelbare school). Dit werd 
vanwege de uitbraak van de pandemie keer op keer uitgesteld. Uiteindelijk is het landelijk examen 

doorgeschoven naar 2021. 
 
Wat doen onze afgestudeerde studenten op dit moment? 
Door onze studenten na hun studie te volgen, kunnen we een inschatting maken van wat het effect is 
geweest van de opleiding die zij volgden en of het hen lukt een plek in de maatschappij te vinden, zodat zij 
hun situatie van armoede zelfstandig kunnen ontstijgen. Foto’s van deze studenten zijn te vinden op onze 
website.  
 

Wie Afgeronde studiebeurs Momenteel actief: 

   

M TTC/ Pabo (2020) In afwachting van waar de overheid haar plaatst. 

C TTC/ Pabo (2019) Werkzaam op een basisschool (2020). 

Y Universiteit geneeskunde (2019) Geregistreerd in de Medical Council (2020) 
Werkzaam in Queen Elisabeth Hospital Blantyre (2020). 

P MSCEE/ middelbare school (2019) Scoorde op 3e positie van 107 studenten. 
Toegelaten tot de universiteit Science Environment 
Health (september 2020) door sponsoring buiten de 
stichting. 

 
 
Aanscherping doelgroep 
Na lang wikken en wegen hebben we vorig jaar besloten dat we alleen nog studiebeurzen verstrekken voor 
de middelbare school. Deze beurzen zijn financieel te overzien waardoor we meer jongeren kunnen helpen 
en een grotere impact hebben. Ook kunnen we hierdoor garanderen dat zij hun studie ook echt kunnen 
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.  

We hopen komende jaren beter zicht te krijgen op de werkelijke impact van een studiebeurs op de 
middelbare school zodat we goede afwegingen kunnen maken om te bepalen of bovenstaande een goed 
besluit is geweest. 
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1.2 Overige activiteiten 
 
Extra ondersteuning 
In 2020 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. 
 
Extra acties 
In 2020 hebben we drie extra acties georganiseerd. 
 

● Maart 2020: Inzameling voor het ziekenhuis in Cape Mac Clear waar een Nederlandse arts 
werkzaam is. De opbrengst was bedoeld als bijdrage voor een beademingsapparaat. Totale 
opbrengst van deze actie: € 425,00. 

● Mei 2020: Inzameling voor smartphones om onze studenten te ondersteunen bij het thuisonderwijs. 
We zochten 120 mensen die € 10,00 wilden geven. Voor een bedrag van € 1.200,00 konden we al 
onze studenten voorzien van een smartphone. Het ongelooflijke gebeurde: binnen 2 dagen stond 
het bedrag op de rekening. Ook in de dagen erna druppelden nog giften binnen. Totale opbrengst 
van deze actie: € 1.650,00. 

● December 2020: Inzameling voor kerstpakketten. In een speciale nieuwsbrief hebben we onze 
‘vriendengroep’ warm gemaakt voor het kopen van een kerstkado. Er was keus uit:  
- voor de meisjes: een nieuwe jurk, handgemaakt op de lokale markt. 
- voor de jongens: een horloge 
- voor alle studenten: 2x een voedselpakket (brood, rijst, olie, pindakaas). Eén pakket was voor het 
gezin zelf, het tweede pakket was bedoeld om uit te delen aan anderen. 
Totale opbrengst van deze actie: € 1.655,00.  

 
In het bestuur hebben we geconcludeerd dat een losse actie in korte tijd veel geld oplevert. Hiermee is het 

opvallend dat het laagdrempelig werkt als de actie zeer concreet is uitgewerkt. 
 
Crowdfunding Geef!  
In januari 2020 hebben we een account aangemaakt bij Geef! 
Hiermee hebben we toegang tot een donatiemodule die wij op onze eigen website hebben geplaatst. Zo 
bieden we mensen de mogelijkheid om makkelijk en veilig te kunnen doneren via bv. Ideal. Maandelijks 
worden de donaties door Geef! gestort op de rekening van de stichting. Er zijn geen abonnementskosten 
verbonden aan dit account. Wel wordt er gemiddeld 1,5% van de gift ingehouden i.v.m. transactiekosten. 
In het bestuur hebben we de afweging gemaakt dat deze optie laagdrempeliger werkt dan dat mensen zelf 

een overschrijving moeten doen. Hierdoor zullen inkomsten naar verwachting stijgen, zelfs na aftrek van de 
1,5% in te houden euro’s. 
 
Mailchimp 
We hebben gekozen voor een nieuwe wijze van nieuwsbrieven maken en versturen. Via het programma 
Mailchimp kan onze vriendengroep de nieuwsbrief gelijk zien bij het openen van de mail en hoeft deze niet 
als bijlage te worden toegevoegd. Ook kan de nieuwsbrief worden opgemaakt met de mogelijkheid van een 
gelaagdheid in informatie door de lezer door te linken naar de website voor verdere informatie. 
We hopen dat de nieuwsbrief dan beter gelezen gaat worden en zullen dit ook monitoren. 

 
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 zijn geen presentaties gehouden in scholen en kerken, dit i.v.m. covid-19. 
- In 2020 verscheen vier keer onze nieuwsbrief. Deze sturen we aan donateurs en belangstellenden 

en plaatsen we op de website. 

- De website is up-to-date bijgehouden. 
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- Het donateurenbestand is opgeschoond en up-to-date gemaakt. 
- Tweemaal dit jaar ontvingen studenten post uit Nederland. Dat was in ieder geval een kaart van de 

Stichting, mogelijk aangevuld met post van de betrokken donateur.  
- Tweemaal dit jaar ontvingen de vaste donateurs een bedankmail met daarbij een onderbouwing 

van waar hun geld aan is besteed. Vanuit het bestuur koppelen we een groepje vaste donateurs 
aan een student. Dit is bedoeld om de betrokkenheid te vergroten. In de mails geven we een 
update van hoe het gaat met de betreffende student, eventueel aangevuld met een foto of een 

brief. 
- De werkwijze van het bestuur werd intern geëvalueerd. 
- Het lespakket is verder uitgebreid en hiermee kunnen we ook een thematafel inrichten op scholen 

of in kerken. 
 

Bezoek aan Malawi 
Er is in 2020 geen bezoek geweest. Ook de geplande reis in 2021 kan geen doorgang vinden i.v.m. de 
pandemie. 
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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 hebben een vaste taakverdeling 
en leggen procedures en routines vast zodat de werkwijze transparant en voorspelbaar is. We spreken 
elkaar erop aan als we zien dat de werkwijze kan worden verbeterd. 

 
Zekerstellen financiële positie 
We gaan uit van een meerjarenbegroting en kijken tenminste 4 jaar vooruit. Dat is ook nodig om aan 
aangegane verplichtingen te kunnen voldoen ook als de kosten stijgen.  
 
Zekerheid voor huidige studenten/ uitbreiding aantal studenten 
We waarborgen dat we onze financiële steun de gehele studietijd kunnen waarborgen, zodat de studenten 
mét diploma hun opleiding verlaten. Wat we doen, doen we goed en maken we af.  
 

Lokale aansturing 
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. 
 
Impact 
We maken bewuste afwegingen over de hoeveelheid studenten, de sexe van de studenten en de keuze van 
de studies. Hierbij gaan we uit van wat de grootste impact heeft op de levens van individuele jongeren én 
de ontwikkeling van een dorp of land.  
 

Zichtbaarheid 
We zorgen dat onze stichting zichtbaar is en de bekendheid vergroot zodat we steeds opnieuw voldoende 
donateurs kunnen vinden. 

 
Persoonlijk contact 
We zijn nauw betrokken bij onze studenten. Naast een studiebeurs geven we hen ook persoonlijke 
aandacht. We hopen dat dit bijdraagt aan hun ontwikkeling. 
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2.3 Ambities 
 
Evaluatie ambities 2020 
Terugkijkend naar de projecten van het afgelopen jaar, kunnen we concluderen dat deze hebben 
bijgedragen aan de gestelde doelen in hoofdstuk 2.2.  
 
Ambities 2021 
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. Bv. vast bedrag per studiebeurs? 

- We zullen wederom een of twee concrete spaaracties organiseren. 
- We gaan monitoren hoe onze afgestudeerde jongeren terechtkomen en wat op de langere termijn 

de impact is van hun opleiding (zie 1.1). 
- We evalueren dit jaar ons besluit om de doelgroep aan te scherpen (zie 1.1).  
- We bereiden een werkbezoek voor naar Malawi voor het voorjaar van 2022. 
- We willen de vriendengroep van de stichting uitbreiden. 
- We vieren ons 5-jarig bestaan (januari 2021) met een feestje dat ook de naamsbekendheid 

vergroot. 

- We onderzoeken de mogelijkheid om de rol van de lokale coördinator te verstevigen. 
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3.  Financiële situatie 
 
3.1  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 en kosten die daar direct aan 
verbonden zijn. 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. 

 
 
3.2 Jaarrekening 2020 

 

Reserve 31-12-2019   31-12-2020 

Bankrekening 8.666  13.076  

Totaal 8.666   13.076  

Toename reserve   4.410 

    

    

Resultaat  Inkomsten     Uitgaven  

Project schoolgeld Malawi    9.840 

Verzendkosten   70 

Bankkosten    342 

Schoolbenodigdheden    212 

Onkosten lokale coördinator    81 

Koersopslag    586 

Overige algemene uitgaven   641 

Geoormerkte uitgaven   1.041 

Geoormerkte giften  1.041   

Algemene giften 16.182   

    

Totaal  17.223    12.813 

Toename reserve    4.410 
 
 
Toelichting: 
Terugkijkend op het jaar constateren we een flinke toename van de inkomsten. Dit is toe te schrijven aan 
nieuwe donateurs; daarnaast twee concrete acties die meer opleverden dan verwacht. Dit heeft geleid tot 
een toename van de reserve. Vorig jaar nam het reserve bijna € 4.000,- af en besloten we voorzichtig te 

begroten. Omdat nieuwe studenten meestal pas in september of in januari kunnen starten met hun 
opleiding, kunnen we deze uitgaven ook pas in het komende jaar afboeken. 
Groei van de reserve vinden we als bestuur niet wenselijk. Geld dat ons is toevertrouwd door donateurs, 
willen we ook direct inzetten voor de studenten. We hebben binnen het bestuur afgesproken dat we een 
buffer van minimaal € 7.500,- willen behouden voor onvoorziene omstandigheden. Mocht het zo zijn dat 
we onverwachts minder inkomsten hebben dan gehoopt, dan willen we onze studenten kunnen toezeggen 
dat zij hun opleiding kunnen afmaken. 
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3.3 Begroting 2021 
 

 
Resultaat  Inkomsten     Uitgaven  

Schoolgeld middelbare school   8.400 

Schoolgeld universiteit   5.400 

Smartphones   800 

Laptops   1.155 

Verzendkosten   200  

Bankkosten   350  

Schoolbenodigdheden    250  

Onkosten lokale coördinator   485  

Koersopslag   600  

Overige algemene uitgaven   400 

Giften  15.000   

Totaal  15.000    18.040 

Afname reserve   -3.040 
 
 
 

Toelichting: 

Groei van de reserve vinden we als bestuur niet wenselijk. Binnen het bestuur is daarom besloten de 
uitgaven te vergroten. Niet 16 meisjes maar 20 meisjes kunnen jaarlijks een studiebeurs (à € 420,00 per 
jaar) krijgen voor de middelbare school (MSCEE). Omdat 4 van de 16 meisjes in 2021 afstuderen, kunnen 
er dus 8 nieuwe meisjes instromen. Daarnaast stellen we 2 studiebeurzen (à € 1800,00 per jaar) 
beschikbaar voor de bij ons bekende meisjes voor een vervolgstudie, bij voorkeur een universitaire 
opleiding. Op deze wijze willen wij meer structuur en voorspelbaarheid creëren in onze uitgaven: zie 
ambities 2021 (hoofdstuk 2.3).  
Alle studenten krijgen bij aanvang van hun studie een smartphone. Deze hebben zij nodig voor hun 
(online-) onderwijs, maar ook om contact te houden met onze lokale coördinator. Alle studenten die naar 

de universiteit gaan krijgen een laptop. 
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4. Organisatiegegevens 
 
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  
Klarendalseweg 290, 6822GM 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. 
 

Bestuur 
 

De stichting Mangochi Malawi is opgericht in 2004. In januari 2016 trad een geheel 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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