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Afgelopen jaar 
Allereerst willen we iedereen hartelijk danken die ons 
afgelopen jaar heeft ondersteunt. Door deze inzet kan 
Live Life Foundation dit mooie werk doen en dat 
waarderen wij enorm! In deze nieuwsbrief kunt u lezen 
waar de stichting het afgelopen jaar mee bezig is 
geweest. 

 
Het jaar ging goed van start, met het verwelkomen van 
twee nieuwe bestuursleden. Samen met hun inzet en 
enthousiasme hebben we er een heel mooi jaar van 
kunnen maken.  
 

Multidisciplinair centrum 
In 2019 is de bouw van het multidisciplinaire centrum 
afgerond. Zowel van binnen als van buiten is het 
gebouw klaar en is het een plek geworden waar 
verschillende disciplines samen kunnen komen. Ook is 
de sponsoring voor de inrichting van het centrum 
binnen. De banken en stoelen voor in de grote ruimte 
zijn gekocht, zodat die gebruikt kunnen worden tijdens 
de voorlichtingsdagen. Op deze dagen wordt 
voorlichting gegeven over voeding, hygiëne, het 
herkennen van symptomen van ziektes en kinderen 
met een beperking. Afgelopen maand waren hier maar 
liefst 150 vrouwen (met hun kinderen) op af gekomen!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysiotherapie 
Sinds één jaar is het dankzij studenten van de 
Hogeschool Rotterdam mogelijk om kinderen met een 
beperking fysiotherapeutisch te behandelen. In mei 
2020 zullen opnieuw twee kinderfysiotherapeuten naar 
het project afreizen om hun kennis over te dragen aan 
Joseph, de huidige assistent-fysiotherapie. Ook zal 
tijdens deze reis de laatste hand worden gelegd aan de 
inrichting van het centrum. Dit zal worden gerealiseerd 
door de ruimte te vullen met tweedehands 
meegebrachte spullen uit Nederland, met materialen 
voor de fysiotherapie, het plaatsen van de 
zitvoorzieningen en een vrolijke muurschildering. 
 

 
 
Voeding 
Ondervoeding en het tekort aan essentiële 
voedingsstoffen is een groot probleem in Malawi. Om 
bewustwording van een voedzaam en gevarieerd 
eetpatroon bij de bevolking te creëren, worden er sinds 
kort kooklessen en voorlichting gegeven in het nieuwe 
centrum. Sinds het afgelopen jaar wordt er nu ook 
bijvoeding uitgegeven vanuit Pio Health Center. Op 
deze manier kan het beloop in de gaten worden 
gehouden en zo nodig  aanvullende voeding verschaft 
worden. 
 
 

Wist u dat..? 
Er al 18 patiëntjes 

fysiotherapie hebben 
gehad! 
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Maandelijks medicatie 
Met trots kunnen wij melden dat het ons dit jaar 
wederom is gelukt om elke maand €250 euro te 
doneren, voor de aanschaf van medicatie voor de 
armsten. Door onder andere de statiegeldacties bij 
verschillende supermarkten, heeft de stichting dit 
kunnen bewerkstellingen. 

Deze maandelijkse bijdrage wordt al vier jaar verschaft. 
Met behulp van dit bedrag kunnen wij dagelijks 
mensen helpen die anders geen medicatie hadden 
gekregen, met alle gevolgen van dien. Een van de 
meest belangrijke medicijnen die dankzij dit geld 
kunnen worden aangeschaft, zijn de malariatabletten. 
Zonder deze medicatie, is malaria helaas nog steeds 
een belangrijke doodsoorzaak. 
 

 

 
 
Kraamkliniek 
Het opzetten van de kraamkliniek is een groot project. 
Het omvat veel verschillende aspecten en om al deze 
aspecten zo goed mogelijk te kunnen behandelen, 
nemen we hier de tijd voor. Er is inmiddels contact 
geweest met een Malawiaanse architect, welke ook een 
ontwerp heeft gemaakt. Ook in Nederland is contact 
geweest met een architect, die in het verleden 
verschillende complexen heeft gebouwd in  Afrikaanse 
landen. Door deze contacten krijgt de bouwtekening 
langzaam vorm en wordt er tevens rekening gehouden 
met de wensen van de lokale bevolking. Tevens wordt 
er rekening gehouden met de mogelijkheid tot verder 
uitbreiden van de kliniek, de duurzaamheid en de 
efficiëntie van de ruimten in het gebouw. 
 

Kennis verkrijgen 
Naast de vormgeving van de kliniek, is de stichting ook 
bezig geweest met het verbreden van kennis en het 
zoeken naar mogelijkheden om de kliniek te kunnen 
bekostigen. Zo is er contact gelegd met ‘Wilde 
Ganzen’, wordt er actief gezocht naar sponsoren en 
zijn twee van onze leden naar een ‘Wilde Ganzen-

Partin dag’ geweest. Op deze dag hebben zij een lezing 
bijgewoond over ‘de briljante mislukking’, waarbij het 
risico op falen werd besproken en duidelijk werd dat 
dit erbij hoort, of soms zelfs kan zorgen voor een 
betere uitkomst dan vooraf gepland. Naast het volgen 
van de lezing is er ook contact gelegd met andere 
organisaties. Op deze manier is kennis vergaard, wat 
bruikbaar zal zijn voor de aankomende plannen. Ook 
is er informatie gewonnen, dat ons kan helpen om de 
stichting te laten groeien. Daarnaast is het gebruik van 
de content kalender ter sprake gekomen. Deze 
kalender kan ervoor zorgen dat we van tevoren kunnen 
plannen wat wanneer geplaatst zal worden. Dit zal ons 
wellicht wat rust kunnen geven en schept 
duidelijkheid, waardoor we efficiënter kunnen werken.  
 

Een kijkje in de toekomst  
Het komende halve jaar zal voornamelijk in het teken 
staan van het verbreden van kennis en het inzamelen 
van genoeg geld om te kunnen starten aan de bouw 
van de kraamkliniek. Op die manier willen wij zorgen 
dat de uiteindelijke bouw zo voorspoedig mogelijk zal 
verlopen. De bouwtekening zal verder worden 
uitgewerkt tot een ontwerp dat haalbaar, realistisch en 
naar ieders wens zal zijn. Hier zullen zowel de 
Malawiaanse als Nederlandse architecten bij worden 
betrokken. Door deze samenwerking hopen wij 
uiteindelijk iets te kunnen neerzetten, wat aansluit bij 
de noden van de inwoners van Lusangazi. Ook het 
verbreden van onze kennis op het gebied van 
sponsorwerving, het maken van reclame en het 
optimaal gebruik van social  media, zal van 
meerwaarde zijn voor de realisatie van dit grote 
project.  
 
Ook zal in Malawi verder worden gebouwd aan de 
muur en zal de inrichting van het multidiciplinaire 
centrum worden afgerond. Wij hopen daarnaast het 
aankomende jaar met een aantal bestuursleden af te 
reizen naar Malawi. Zo kunnen wij met eigen ogen zien 
wat er is gebeurd en waar de mogelijkheden liggen om 
de projecten voort te zetten. Ook zal er kennis worden 
overgedragen door de kinderfysiotherapeuten uit 
Rotterdam, die vanaf Mei in Lusangazi zullen zijn.  
 
Als laatste hopen wij ook dit jaar, dankzij de vrijwillige 
donaties, door te kunnen gaan met het bekostigen van 
de maandelijkse medicatie. Wij willen onze vaste 
donateurs dan ook extra bedanken voor deze 
bijdragen. Wij hopen dat u naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief op de hoogte bent van de ontwikkelingen 
en tevreden bent over onze plannen en resultaten. 
Daarbij hopen wij vooral dat u zich realiseert hoe 
dankbaar we zijn voor iedere bijdrage, en dat we dit 
werk zonder u niet kunnen doen. Namens het bestuur 
van Live Life Foundation en de inwoners van 
Lusangazi, wensen wij u een gezond, gelukkig en 
liefdevol nieuwjaar! 

 

Wist u dat..? 
Mafizo= fysiotherapie 

in het Tumbuka. 
 
 


