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Kleinschalig en persoonlijk

“Meneer, wilt u 400.000 meisjes redden?” vroeg 
de jonge vrouw mij namens een hulporganisatie 
toen ik in de stad langs haar liep. Ik 
twijfelde voordat ik antwoord gaf. Natuurlijk 
wil ik graag mensen helpen die het nodig hebben 
en voor een deel van onze rijkdom afhankelijk 
zijn. Maar aan de andere kant voelt het een 
beetje leeg en makkelijk om geld te geven aan 
een organisatie die het besteedt aan projecten 
waar ik geen persoonlijke band mee heb. 
Ruimhartigheid ontstaat als je ruimte maakt in 
je hart voor persoonlijke verhalen van mensen. 
Jonge studenten, in het geval van onze 
stichting Mangochi Malawi. We kennen hun namen, 
zien hun gezichten op foto’s, we krijgen af en 
toe persoonlijke reacties van ze. Het 
financiële zetje dat u als donateur geeft, 
helpt ze vooruit in hun studieloopbaan en geeft 
ze zicht op een goede toekomst in een land 
waarin dat niet altijd vanzelfsprekend is. Het 
maakt ook dat wij als bestuur ons werk 
gemotiveerd en met een glimlach kunnen doen.  
Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die graag meehelpen om 400.000 meisjes te 
redden. Maar ik voel me gelukkig bij de gedachte dat ik heel praktisch kan 
bijdragen aan het succes van een klein aantal studenten die ik bij name ken.

Gert-Jan van Barneveld  
Penningmeester  

Stichting Mangochi 
Malawi op Facebook!

Onze stichting zit sinds 
een tijdje ook op 
Facebook. Hier posten wij regelmatig 
leuke nieuwtjes over wat ons zoal 
bezighoudt. Like onze pagina hier.

Vriendenkring
U heeft vast familie of bekenden die 
ook interesse hebben in ons werk. Wilt 
u deze nieuwsbrief aan hen doorsturen? 
Nieuwe mensen kunnen zich aanmelden 
via de contactknop op de website. U 
ontvangt dan drie keer per jaar onze 
nieuwsbrief. Aansluiten bij onze 
vriendenkring is vrijblijvend. Ook als 
u niet financieel bijdraagt, zijn we 
erg blij met uw betrokkenheid.

Wilt u zich afmelden voor deze 
nieuwsbrief? Laat het ons hier 
weten.
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Hoe gaat het met onze studenten?
De stichting financiert nu 10 studenten. Je kunt 
hier volgen hoe het met hen gaat. Elke nieuwsbrief 
lichten we een paar studenten uit. 

Lumbani	      Chikondi     Madalitso      Paul	 	     Joël

Vader Paul Othani heeft een zware tijd achter de rug. Van zijn salaris als 
kok, kon hij onmogelijk de studie betalen voor zijn vier talentvolle zoons. 
Inmiddels draagt onze stichting een steentje bij. Marthine Bos is namens ons 
contactpersoon en neemt de begeleiding van de jongens op zich. De opstartfase 
verliep moeizaam, maar inmiddels hebben we voor alle jongens weer een stip op 
de horizon. Met hun diploma kunnen zij straks een hoopvolle toekomst tegemoet 
zien.

Chikondi (26)  
Hij heeft op kosten van de stichting een 
middelbare school kunnen afronden (2007). 
Hij was de beste van de klas! Daarna haalde 
hij zijn diploma op het Malawi College of 
accountancy (2014).  Inmiddels heeft hij een 
goed betaalde baan als accountant-auditor. 
Hij volgt momenteel zelfs op eigen kosten 
een degree-scholing. We hebben nog steeds 
contact met hem. Hij maakt het goed.

Joël (25)  
Na de middelbare school is Joël 
gestart op het Social Technical 
College in Blantyre en leert hij 
voor elektricien. In januari 2017 
begon het derde jaar, zijn 
examenjaar. Na zijn examen wil hij 
zich specialiseren in ‘city and 
guilds’. We hopen natuurlijk 
dat dit lukt.  

Lumbani (22)
Vanwege geldgebrek heeft Lumbani veel vertraging opgelopen met het doorlopen van de 
secondary school. Vorig jaar heeft hij dan toch zijn diploma gehaald. We hebben hem 
inmiddels een vervolgopleiding aangeboden waar hij in september is gestart: 
‘business administration’ (niveau vier). Het gaat goed met hem. We kregen onlangs 
een mail van hem waarin hij zijn schooldag beschrijft en de stichting bedankt voor 
de ondersteuning.  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Madalitso (18)
Zijn naam betekent zegen. Met zijn 
selectieplaats op een exclusieve 
private middelbare school is hij dan 
ook een gezegende jongen. Madalitso zit 
in de derde klas. Dat betekent dat hij 
dit voorjaar examen gaat doen en zich 
dan zal gaan oriënteren op een 
beroepsopleiding. We zijn benieuwd wat 
het gaat worden…

Dagschema van Lumbani 

5.00u  Opstaan en wassen 

6.00u  Huishoudelijke klusjes  

7.00u   Ontbijt 
7.30u   Met de bus naar school  

8.30u  Start lessen  

10.00u Pauze 
10.30u Lessen 
12.30u Lunchtijd met vrienden 

13.30u Lessen 
16.00u  Naar huis en eten 

18.00u  Gemiddeld twee uur huiswerk  

20.00u  Naar bed 

Wilt u vaste donateur worden?
 
Op dit moment kunnen wij als stichting 10 jongeren onderhouden. We maken drie keer per jaar 
hun schoolgeld over. Sommige jongeren krijgen nog boekengeld of een extra tegemoetkoming 
voor het uniform.  We betalen dit van de bijdragen van onze vaste donateurs. Gelukkig 
krijgen we tot nu toe veel extra giften, want de bijdrage van de vaste donateurs is niet 
toereikend. 
Inmiddels liggen er alweer vier aanvragen van onze lokale coördinator. Het gaat om drie 
meisjes en een jongen die na de zomer dolgraag aan een studie zouden beginnen. We durven 
dit pas toe te zeggen als er meer vaste donateurs komen.  We zoeken dus mensen die zich 
voor langere tijd aan ons willen binden. We willen natuurlijk dat onze jongeren hun studie 
afronden en een diploma halen. In veel gevallen duurt dat minimaal vier jaar.  Wilt u 
overwegen ons te ondersteunen met een vaste bijdrage per maand? Dat kan voor elke bedrag 
dat u wilt. Een jaar onderwijs aan de middelbare school kost gemiddeld €25,00 per maand.  
Mail ons via de contactknop op onze website. 

Begeleiding van de studenten  
Heeft u het interview gemist met onze lokale coördinator in Malawi? Lees 
het terug op de site.
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Colofon   
Stichting Mangochi Malawi  
De stichting 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 voor duurzame 
armoedebestrijding. We kiezen daarbij voor kleinschaligheid en 
een persoonlijke benadering. Ons werkveld is Mangochi, een 
district in het zuiden van Malawi. 

Website 
www.mangochi-malawi.nl 

Email:   info@mangochi-malawi.nl 
Facebook:  https://www.facebook.com/Stichting-
Mangochi-Malawi-1794447134122922/
 
Bankrekeningnummer 
NL15 RABO 0382 8594 64 t.n.v. Stichting Mangochi Malawi
 
Kamer van Koophandel 
Ingeschreven onder nummer 08122168

Giften 
Je kunt ons helpen met een gift. Bekijk de verschillende 
mogelijkheden om financieel te kunnen ondersteunen. Een gift 
aan de stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze 
stichting heeft een ANBI-beschikking.

✦ De Ireneschool in Wageningen heeft met hun kerstcollecte 
€134,000 opgehaald voor onze stichting.

✦ Op de Airborneschool in Renkum staat een thematafel met spulletjes 
uit Malawi. In elke klas staat een spaarpot waar inmiddels al €887,00 
in verzameld is.  De spaaractie duurt nog tot de zomervakantie.

✦ We kregen van twee mensen een flinke gift omdat zij hun verjaardagsgeld gedoneerd hebben. 

✦ In december kregen wij een anonieme gift van € 600,00 op de rekening gestort. Er 
stond bij: ‘om zoveel mogelijk jonge meisjes onderwijs te geven’.

Bedankt Oliver Ntenje
We bedanken Oliver voor zijn advies en steun bij de opstartfase 
van onze nieuwe uitdaging. De grootste hobbels met 
ingewikkeldheden rond transacties, bankrekeningen en 
schoolkosten, hebben we inmiddels achter ons.  We leerden van 
Oliver dat veel dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, in 
Malawi nou eenmaal anders werken…  In de bestuursvergadering van 
januari hebben we afscheid genomen. Op de achtergrond blijft 
Oliver natuurlijk betrokken, hij is nog contactpersoon van twee 
studenten.

Leuke acties
We zijn blij met een aantal grote extra giften. Hartelijk bedankt!
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