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Bestuursverslag 
 
In 2017 heeft Life Life Foundation de missiepost “Capuchin Mission” in Lusangazi, Mzuzu (gelegen in 
het noorden van Malawi) ondersteund. De daarbij behorende uitgaven zijn in deze jaarrekening 
verantwoord onder de projectkosten. Hieronder wordt nog een nadere toelichting gegeven op de 
activiteiten in Malawi. 
 

Opstart stichting 
In 2015 is het idee ontstaan om de stichting op te richten en om blijvende hulpverlening te bieden aan 
de bevolking in Malawi. Op 23 december 2015 is de stichting uiteindelijk officieel ingeschreven na 
ondertekening van de akte bij de notaris te Rotterdam en heeft de stichting een ANBI status gekregen.  

 
Kliniek  
In 2015 hebben Carla en Mariska op vrijwillige basis twee keer 3 maanden een bezoek aan de kliniek 
van Capuchin Mission gebracht en daar als verpleegkundige en diëtist gewerkt. Sindsdien is het er nog 
niet van gekomen om het project fysiek opnieuw te bezoeken. Van half oktober tot november 2018 
zullen Daniëlle en Mariska het project opnieuw bezoeken.  
 
In 2017 zijn de financiën van Pio Health Center iets stabieler geworden omdat er ook financiële 
ondersteuning is toegekend vanuit CHAM (Christian Health Association Malawi). Zij dragen zorg voor 
de salarissen van het personeel in de kliniek, waardoor er continuïteit mogelijk is. Een groot deel van 
de  inkomsten die de kliniek genereert worden gebruikt om benzine te kopen voor de ambulance en het 
onderhoud aan de ambulance te bekostigen. Op deze manier kan de ambulance dienst doen zonder 
dat de lokale bevolking hier voor hoeft te betalen. Tevens kan de ambulance ingezet worden om in 
moeilijk bereikbare gebieden medische zorg te verlenen met de mobiele kliniek. De Stichting 
ondersteunt de kliniek nog steeds met een maandelijkse donatie om medicatie aan te schaffen, zodat 
de apotheek voorradig is en medicatie vrij uit gegeven kan worden aan de allerarmsten, die niet in staat 
zijn de medische kosten te betalen. Zeker in het regenseizoen met de grote toestroom van patiënten is 
deze extra maandelijkse ondersteuning van groot belang, om het sterftecijfer (met name door malaria) 
te beperken.  
 
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de afronding van de personeelshuizen. Lange tijd was er 
nog geen geld om de elektriciteit en watervoorziening aan te leggen. Deze zijn nu eindelijk aangelegd 
waardoor de huizen nu bewoonbaar zijn. Door de afronding van de woningen is een grote stap vooruit 
gemaakt in de kwaliteitsverbetering van de kliniek. Aangezien de dokter en verpleegkundige nu naast 
de kliniek wonen is de toegankelijkheid en beschikbaarheid tot gezondheidszorg vergroot.  
 
Er is in 2017 veel gewerkt aan het werven van donaties en sponsors zodat alle geplande projecten tot 
2030 stap voor stap begonnen kunnen worden. Dit plan is ontwikkeld met pater Sijo. Helaas hebben we 
in augustus afscheid moeten nemen van pater Sijo omdat hij voor werk naar Lilongwe is vertrokken. 
Alle plannen zijn overgedragen aan de nieuwe pater, die nu verantwoordelijk is voor de kliniek: pater 
Febin. 
 
De plannen om een laboratorium en ambulancefiets aan te schaffen zijn niet haalbaar geweest in 2017. 
Uit het ontwikkelingsplan bleek dat op dit moment de prioriteit ligt bij het afronden van de basis van de 
kliniek. Hieronder valt het bouwen van een muur rondom de kliniek en personeelshuizen, zodat 
veiligheid gegarandeerd kan worden. Er is sponsoring gevonden om de bouw van deze muur in 2018 
te realiseren.  
 
Daarnaast is het, dankzij sponsoring tijdens Oogstdankdag, mogelijk gemaakt om de kliniek en 
personeelshuizen van een eigen waterpomp te voorzien, zodat er continu schoon, stromend drinkwater 
aanwezig is. Dit is tevens belangrijk ter preventie van ziektes, omdat hiervoor vaak gebruik werd 
gemaakt van stilstaand water uit de put naast de kliniek. De bouw van deze watertoren is in november 
2017 gestart en zal naar verwachting begin maart 2018 klaar zijn. Deze vertraging is mede door het 
regenseizoen te verklaren.  
 



 
Omgeving Lusangazi  
In 2016 is er geprobeerd om diverse problemen aan te pakken maar we realiseerden ons dat we meer 
toegespitst moesten werken. De focus is gelegd op de kliniek, voorlopig zullen er geen nieuwe projecten 
rondom de kliniek gestart worden. Projecten die al eerder zijn gestart, zoals de mobiele kliniek en 
moeder-kind zorg, worden voortgezet. Tijdens deze bijeenkomsten komen steeds meer vrouwen en 
kinderen opdagen, doordat er in de afgelopen jaren extra nadruk is gelegd op de preventie van ziektes. 
De vrouwen stimuleren elkaar om naar de bijeenkomsten te komen en dit resulteert in grote aantallen. 
Tijdens deze ontmoetingen wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, hygiëne en preventie 
van ziektes. Tevens worden vaccinaties gegeven aan moeders en kinderen. De mobiele kliniek kan 
mogelijk gemaakt worden door de winst die gemaakt wordt in de kliniek. De ambulance en jeep gaan 
naar moeilijk bereikbare gebieden, om daar medicatie te verschaffen aan patiënten die niet zelf in staat 
zijn de rekening te betalen.  
 

Sponsoracties  
Dit jaar hebben we uit diverse sponsoracties mooie bedragen mogen ontvangen om onze projecten 
draaiende te houden. Dankzij Jumbo Eersel, Jumbo Hapert, Jumbo Middelbeers en Jumbo Nootdorp 
hebben we meerdere malen succesvolle statiegeldacties mogen houden. Wederom was er dit jaar weer 
een succesvolle Bartholomeusdag met verkoop van mandazi’s en Hollandse oliebollen en vele mooie 
Afrikaanse spulletjes. Voor het eerst waren wij dit jaar ook vertegenwoordigd op Koningsdag in Nootdorp 
en tijdens lichtjesavond in Delft. De twee grootste successen van dit jaar waren de Rabo 
sponsorfietstocht, georganiseerd door Rabobank Zuid Holland Midden en de collectes bij diverse kerken 
in de omgeving van Nootdorp tijdens Oogstdankdag. Alle warme bemoedigende woorden, gulle 
donaties en steun hebben ons erg gemotiveerd om ons werk in Malawi voort te zetten. We danken 
iedereen heel erg voor alle steun en sponsoring waardoor dit tot een nog succesvoller jaar heeft geleid.  

 
Ontwikkelingen 2018  
Voor het nieuwe jaar heeft de stichting grote plannen met betrekking tot het starten van de bouw van 
nieuwe projecten om Pio Health Center uit te breiden. Deze plannen zijn mogelijk aangezien we in 2017 
twee grote donaties hebben gekregen van de kringloop ‘de Wisselbeker’, Nootdorp en een anonieme 
sponsor.  
 
Allereerst zal de waterpomp afgebouwd worden, waarna gestart zal worden met de bouw van een 
multidisciplinair gezondheidscentrum. Hier komen medische en paramedische specialisten samen om 
de patiënt te behandelen, zowel op individueel als groepsniveau. Deze ruimte zal mogelijkheden bieden 
voor voorlichtingen aan maximaal 100 vrouwen en kinderen, zodat deze niet meer buiten plaats hoeft 
te vinden. Tevens zal er een voedingskundige aanwezig zijn om begeleiding te bieden bij 
(onder)voeding. Het belangrijkste gedeelte in dit gebouw is training en revalidatie. Op dit moment zijn 
er nog weinig kansen in de samenleving voor minder validen en vaak heerst er een taboe rondom 
handicaps. Met dit centrum hopen we dit taboe langzaam te kunnen doorbreken. Kort na het starten 
van de bouw van het multidisciplinair centrum zal ook gestart worden met het bouwen van een muur 
rondom de kliniek en personeelshuizen, om veiligheid te kunnen garanderen.  
 
In februari zal een speciaal programma ontwikkeld worden om op basisscholen aandacht te geven aan 
onze projecten en werkzaamheden. Ons doel is om hier sponsorlopen aan te koppelen. Er is concreet 
contact gelegd met een potentiële school om dit programma te ontwikkelen. We hopen dat dit op den 
duur op meerdere scholen succesvol zal zijn.  
 
In de tijd dat Daniëlle en Mariska in Malawi zijn zal de voortgang van de projecten geëvalueerd worden. 
Deze reis is tevens bedoelt om het ontwikkelingsplan voor de kliniek concreter te maken, waaronder het 
vernieuwen van het laboratorium. We kijken enorm uit naar dit nieuwe jaar vol plannen en projecten. 
Mocht het aanspreken om aan te sluiten bij ons bestuur neem dan gerust contact met ons op. Het lijkt 
ons leuk om het team uit te breiden. Tevens zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers om ons te assisteren.  
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp van afgelopen jaar.  
 
Nootdorp, 31 januari 2018 
M.J.E. de Bruijn, voorzitter    



 
Jaarrekening 2017 
 
Balans per 31-12-2017 

 

Activa   Passiva   

Bank  €        14.098,86  Stichting vermogen  €          1.564,48  

   Resultaat 2017  €        12.534,38  

       

       

        

Totaal activa  €        14.098,86  Totaal passiva  €        14.098,86  

 
 

Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2017 
 
Uitgaven 

  Inkomsten   

    Saldo begin 2017  €          1.564,48  

        

Projectkosten   Projectdonaties   

Medicatie PH  €         -2.250,00  Labratorium / Staffhouse  €          1.000,00  

Salaris dokter  €           -150,00  Afrikaanse spullen  €            177,00  

Labratorium / Staffhouse  €         -2.350,00  Gelukspoppetjes  €              48,40  

Afrikaanse spullen  €           -152,01  (Kerst)kaarten  €            293,50  

(Kerst)kaarten  €           -591,32  Valentijnskoeken  €            440,70  

Valentijnskoeken  €           -250,00  Koningsdag  €              20,00  

Koningsdag  €             -66,53  Bartholomeusweekend  €            654,90  

Bartholomeusweekend  €               -6,16  Lichtjesavond  €              10,00  

Lichtjesavond  €             -66,55  Rabobank sponsorfietstocht  €            265,00  

Totale projectkosten  €         -5.882,57  Oogstdankdag  €          1.654,20  

    Totale projectdonaties  €          4.563,70  

        

Overige kosten   Overige inkomsten   

Communicatiekosten  €           -217,45  Donaties  €        13.341,64  

Administratiekosten  €             -85,49  Statiegeldacties  €            829,20  

Totale overige kosten  €           -302,94  Totale overige inkomsten  €        14.170,84  

        

Netto resultaat 2017  €        12.534,38      

        

Totale uitgaven  €         -6.305,01  Totale inkomsten  €        18.734,54  

 
 
 
 
 
  



 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen  
Op basis van historische kosten vindt de waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat plaats. De activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De baten en lasten 
worden aan het jaar toegerekend waarop zij betrekking hebben. 
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.  
 
Eigen vermogen  
Het eigen vermogen van een stichting bestaat uit reserves. 
 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Projectdonaties  
Onder projectdonaties worden de ontvangen bedragen geteld welke voor een specifiek project aan de 
stichting zijn overgemaakt. Of het betreffen giften welke zijn ontvangen naar aanleiding van bepaalde 
evenementen, zoals de deelname met een marktkraam aan de Koningsmarkt in Nootdorp, het 
Bartholomeusweekend in Nootdorp en de Lichtjesavond in Delft, de Rabo sponsorfietstocht 
georganiseerd door Rabobank Zuid Holland Midden, collectes tijdens Oogstdankdag bij diverse kerken 
in de omgeving van Nootdorp. Maar ook de losse verkoop van Afrikaanse producten en Afrikaanse 
kerst- en andere wenskaarten. Tevens hebben we rondom Valentijn hartkoeken verkocht, de opbrengt 
hiervan is ten goede gekomenaan de hongernood welke op dat moment heerste in Malawi. 
 
Overige inkomsten 
Tot de overige inkomsten worden de vrije giften, welke geen betrekking hebben gehad op een specifiek 
project, gerekend. Ook worden de inkomsten van de statiegeldacties bij de Jumbo Supermarkten te 
Nootdorp, Hapert, Eersel en Middelbeers tot de overige inkomsten geteld.  
 
Projectkosten  
De projectkosten betreffen gedeeltelijk de donaties welke de stichting heeft gedaan ten behoeven van 
de projecten in Malawi. Dit betreft de kosten van de medicatie, het salaris van de dokter en de kosten 
voor het labratorium / het Staffhouse. De resterende projectkosten betreffen kosten welke de stichting 
heeft gemaakt om bepaalde acties in Nederland te organiseren. Het geïnvesteerde geld wordt 
terugverdiend tijdens onze acties in Nederland en de opbrengst daarrvan komt ten goede van de 
projecten in Malawi.  
 
Overige kosten 

De website, welke we in 2016 vernieuwd hebben, moest dit jaar verlengt worden. Om de kosten te 
drukken is er besloten om de website nu voor 3 jaar vast te leggen. Dit betreffen de communicatiekosten. 
Verder betreffen de administratiekosten de kosten met betrekking tot onze zakelijke rekening bij 
Rabobank.  
  



 
Akkoord bestuur 
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Carla van der Aa 
Algemeen bestuurslid 
 


