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Afgelopen halve jaar 
 
Hartelijk dank voor je steun en sponsoring aan 
Stichting Live Life Foundation. Dankzij jou kunnen wij 
dit mooie werk doen! In deze nieuwsbrief kun je lezen 
waar de stichting het afgelopen halve jaar mee bezig is 
geweest en wat te plannen zijn voor de komende 
periode. 

 

Nieuw bestuurslid 
Allereerst willen wij 
graag mededelen dat 
we Lisa van Schieveen 
welkom mochten 
heten in ons bestuur. 
Lisa zal zich 
voornamelijk bezig 
houden met de 
publieke gezondheids-

zorg in Malawi. Onder andere infectiepreventie maakt 
hier een groot deel van uit.  

 
Coronavirus in Malawi 
Iets dat niemand ontgaan zal zijn, is natuurlijk de 
uitbraak van het coronavirus. Een maand na de eerste 
besmettingen in Nederland, werd ook Malawi 
getroffen. Het land is daardoor snel begonnen met het 
nemen van preventieve maatregelen, zoals het wassen 
van de handen en het dragen van mondkapjes. Het 
houden van afstand is in Malawi echter een moeilijke 
opgave. Mensen leven dicht op elkaar en fysiek contact 
is vaak onvermijdelijk. Daarnaast beschikt Malawi over 
slechts 25 IC bedden, voor 18 miljoen inwoners. 
Infectiepreventie is daarom nog belangrijker 
geworden. In het Pio 
Health Center wordt veel 
aandacht besteed aan de 
preventie van het virus. Zo 
zijn er onder andere 
‘handwas-stations’ 
geplaatst en wordt er 
voorlichting gegeven.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veldreis naar Malawi  
Ook de veldreis van ons bestuurslid Daniëlle, samen 
met de kinderfysiotherapeuten Astrid en Trisja, is 
wegens het coronavirus geannuleerd. Zij zouden een 
bezoek gaan brengen aan het Pio Health Center, om 
kennis over te dragen aan de lokale 
kinderfysiotherapeuten. Op die manier zou de 
kinderfysiotherapie in Malawi de kans kunnen krijgen 
om zich verder te ontwikkelen. Uiteraard zullen de 
donaties apart gehouden worden en op een later 
moment worden gebruikt voor het fysiotherapie 
project. 
 

De muur 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we met trots 
vermeld dat het multidisciplinaire centrum was 
opgeleverd. Nu kunnen we mededelen dat ook de 
muur, welke nog gebouwd moest worden om het Pio 
Health Center te beveiligen, af is.  

 

 
 

 
 
 
 
  

Wist je dat..? 
Malawi 25 Intensive Care 

bedden heeft voor 18 
miljoen inwoners 
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Maandelijks medicatie 
De maandelijkse donaties, met betrekking tot de 
medicatie, loopt natuurlijk gewoon door. Sinds maart 
dit jaar hebben we dit maandelijkse bedrag zelfs 
kunnen verhogen naar € 400,-. Dankzij deze bijdrage 
kunnen er dagelijks mensen geholpen worden, die hun 
eigen medicatie niet kunnen betalen. 
 

Kraamkliniek 
Dankzij Skype-meetings, hebben wij de afspraken met 
de architect kunnen voortzetten en zijn we inmiddels 
bijna tevreden over de bouwtekening. We hopen deze 
in de eerste week van juli af te ronden, zodat er 
vervolgens een 3D ontwerp kan worden gemaakt. 
Uiteraard zullen beide ontwerpen worden gedeeld op 
social media zodra deze definitief zijn, maar hieronder 
vind je alvast een ‘sneak peak’! 

Zeepjes 
De ingezamelde zeepjes zouden worden gesmolten en 
opnieuw gevormd gaan worden. Echter zijn de 
eigenschappen van de zeepjes zo uniek dat ze niet bij 
elkaar gesmolten konden worden. Het plan is nu om 
de zeepjes in gelijke stukken te verdelen en in te 
pakken. De volgende keer wanneer we naar Malawi 
gaan, zullen we deze zeepjes meenemen en uitdelen.  
 

Werving van sponsoren 
Het afgelopen halve jaar hadden we geen evenementen 
ingepland, vanwege de onzekerheid rondom de 
maatregelen die genomen moesten worden wegens het 
coronavirus. Het zoeken naar sponsoren gaat achter de 
schermen wel gewoon door. Wij staan altijd open voor 
nieuwe suggesties. 

 
 
 
 
 
 

Website 
De website heeft een update gekregen, waardoor het 
voor nieuwe bezoekers nu duidelijker is wat Live Life 
Foundation is, waar we voor staan en wat we doen. De 
Engelse vertaling is nog een ‘work in progress’, maar 
ook dit zal spoedig worden afgerond.   

 
Sponsoractie: in de bergen! 
Individuele initiatieven om geld in te zamelen worden 
zeer gewaardeerd. Zo gaat Lenny Rolvink eind 
augustus 2020 een bergtocht maken, om geld in te 
zamelen voor de realisatie van de kraamkliniek. Zij gaat 
gedurende zeven dagen een 
route lopen in Oostenrijk, 
waarbij ze vijf bergtoppen zal 
beklimmen. Als het 
doelbedrag van €4.000 euro 
behaald is, zal zij er nog eens 
twee bergtoppen aan 
toevoegen. Wij zijn Lenny 
ontzettend dankbaar dat zij 
zich op deze manier wil 
inzetten en wensen haar heel 
veel succes! 

 
Een kijkje in de toekomst  
Graag willen we jullie een beeld geven van ons 
toekomstperspectief. Vanwege de onzekerheden die 
het coronavirus met zich meebrengt, is dit echter een 
lastige opgave geworden. Het plannen van veldreizen 
zit er bijvoorbeeld voorlopig niet in. Toch wordt er 
door Trisja, Astrid en Daniëlle voorzichtig gespeeld 
met het idee om volgend jaar mei een nieuwe poging 
te wagen. Ook het werven van sponsoren heeft op een 
laag pitje gestaan. Langzaam proberen we de draad 
echter weer op te pakken.  
 
De plannen rond de kraamkliniek hebben gelukkig 
weinig vertraging opgelopen en we zijn ontzettend 
benieuwd naar de ontwerpen. Als de ontwerpfase is 
afgerond, zullen wij het plan voorleggen aan ‘Wilde 
Ganzen’ en kunnen we gericht zoeken naar donateurs. 
De komende periode zullen we ons vooral gaan 
focussen op het inzamelen van geld om de 
kraamkliniek te kunnen bekostigen. Het is een groot 
project, maar we kijken positief en vol enthousiasme 
uit naar de volgende stappen.  
 
Rond het najaar hopen wij daarnaast wederom 
oliebollen te kunnen bakken bij ‘Groenrijk De 
Wilskracht’. Dit is uiteraard afhankelijk van de 
maatregelen die in die periode gelden.  
 
Bij vragen, opmerkingen of tips kun je ons altijd mailen 
op onderstaand mailadres. 
 
Stichting Live Life Foundation 

Wist je dat..? 
Mariska, onze voorzitter, 
in november haar eerste 

kindje verwacht! 


