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Bestuursverslag
In 2019 heeft Live Life Foundation de missiepost “Capuchin Mission” in Lusangazi, Noord-Malawi,
ondersteund. De daarbij behorende uitgaven zijn in deze jaarrekening verantwoord onder de
projectkosten. Hieronder worden de activiteiten in Malawi nader toegelicht.

De 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, heeft de stichting een ANBI-status gekregen.
In 2019 hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, die zich met veel enthousiasme
inzetten voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Malawi: Amber Groos (verloskundige) en
Madelon van Tilburg (verpleegkundige).

Kliniek
In 2015 (2x) en 2018 (1x) is de kliniek opnieuw bezocht door Carla (verpleegkundige), Mariska (klinisch
diëtist) en Daniëlle (fysiotherapeute). In april 2020 zal de kliniek opnieuw bezocht worden door Daniëlle
en twee collega kinderfysiotherapeuten. Tevens zullen Mariska, Madelon (verpleegkundige) en Amber
(verloskundige) streven om het project in het najaar van 2020 te bezoeken.
In 2019 zijn de financiën van Pio Health Clinic stabiel geworden, mede door de financiële ondersteuning
van CHAM (Christian Health Association Malawi) en ondersteuning van Stichting Live Life Foundation.
CHAM draagt zorg voor de salarissen van het personeel in de kliniek, waardoor de continuïteit wordt
bewaakt. Een groot deel van de inkomsten die de kliniek genereert, wordt gebruikt om medicatie en
medische artikelen zoals naalden en verbandmateriaal aan te schaffen. Tevens kan met dit geld de
benzine en het onderhoud voor de ambulance worden betaald. De ambulance wordt actief ingezet om
patiënten naar de kliniek te vervoeren. Wanneer een patiënt niet in het Pio Health Center kan worden
behandeld, vanwege een gebrek aan expertise of behandelmogelijkheden, is het mogelijk om deze
patiënt naar een groter ziekenhuis te vervoeren. De patiënt betaald hiervoor een kleine bijdrage. Helaas
kan er in Malawi geen beroep worden gedaan op een zorgverzekering, waardoor deze bijdrage
noodzakelijk is. De visie voor de toekomst is dat er lokaal (vanuit Pio Healh Clinic) gestart wordt met
een zorgverzekeringssysteem, zodat medische zorg voor iedereen beschikbaar is. Momenteel is dit nog
niet haalbaar. Kosten van een taxi zijn daarentegen vele malen duurder en medische hulpverlening
onderweg is niet beschikbaar. De ambulance kan tevens ingezet worden om in moeilijk bereikbare
gebieden medische zorg te verlenen middels een mobiele kliniek. De mobiele kliniek gaat maandelijks
naar een verder gelegen dorp om medische hulp te bieden. Dit gebied betreft een reikwijdte van
ongeveer honderd kilometer. De Stichting ondersteunt de kliniek nog steeds met een maandelijkse
donatie voor de aanschaf van medicatie, zodat de apotheek voorradig is en medicatie vrij uitgegeven
kan worden aan mensen die niet in staat zijn deze kosten te betalen. Zeker in het regenseizoen,
wanneer er een significante toename van het aantal patiënten wordt gezien, is deze maandelijkse
ondersteuning van groot belang. Het sterftecijfer, met name door malaria, kan zo worden beperkt. Als
er een zorgverzekeringssysteem is opgezet, wordt verwacht dat de uitgifte van vrije medicatie
verminderd kan worden. Het streven is om dit binnen 10 jaar te bewerkstelligen.
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de oplevering van het multidisciplinair centrum met
revalidatieafdeling. Inmiddels is het centrum ingericht met medische artikelen en is het in gebruik
genomen. In het centrum komen medische en paramedische specialisten samen om patiënten te
behandelen, zowel op individueel als op groepsniveau. Deze ruimte biedt mogelijkheden voor
voorlichtingen aan maximaal honderd vrouwen en kinderen, waardoor deze niet meer buiten hoeft plaats
te vinden. Tevens is er een voedingskundige aanwezig om begeleiding te bieden bij (onder)voeding en
is er elke vrijdag een voedingsprogramma. Tijdens dit programma worden kinderen gescreend op
ondervoeding, wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding en hygiëne bij de bereiding van eten
en wordt zo nodig aanvullende voeding/dieetvoeding verstrekt. Door middel van dit voedingsprogramma
wordt ondervoeding nu eerder herkend en behandeld. Het ministerie van gezondheid werkt momenteel
mee aan het verstrekken van bijvoeding aan de kliniek, waardoor meer kinderen geholpen kunnen
worden.

Het belangrijkste gedeelte in dit gebouw is training en revalidatie. Op dit moment zijn er nog weinig
kansen in de samenleving voor minder validen kinderen en vaak heerst er een taboe op door schaamte
en onwetendheid. Met dit centrum hopen we dit taboe langzaam te kunnen doorbreken. Na het bezoek
van Daniëlle en Mariska in 2018, heeft Joseph Thawani de wekelijkse therapie voor gehandicapte
kinderen op zich genomen. Joseph is een medisch assistent en zeer gemotiveerd. Ondanks de
momenteel nog beperkte kennis, heeft hij de interesse en wilskracht om te leren over fysiotherapie.
Samen met Daniëlle en twee medestudenten van de opleiding kinderfysiotherapie aan de Hogeschool
Rotterdam is een pilot gestart. Dit gaat over hoe medisch personeel opgeleid kan worden tot
(assistent)fysiotherapeut. Er is wekelijks telefonisch contact met Joseph om instructies te geven met
betrekking tot casussen van kinderen die voor therapie komen. De scholing van Joseph zal meer vorm
krijgen tijdens het projectbezoek.
Kort na het starten van de bouw van het multidisciplinair centrum is tevens gestart met het bouwen van
een muur rondom de kliniek, om veiligheid te kunnen garanderen. Driekwart van het terrein is inmiddels
omringd met muur. Het resterende gedeelte zal op een later tijdstip gebouwd worden in verband met de
praktische reden om materialen aan te voeren voor het nieuwe project in 2020. Het open gedeelte zal
dag en nacht bewaakt worden door twee bewakers en waakhonden.
In 2019 is het de kliniek gelukt om een samenwerking aan te gaan met de Malawiaanse overheid,
waarbij kinderen tot twaalf jaar vrije zorg (operaties, medicatie, (geestelijke zorg, tandartszorg en
fysiotherapie zijn hiervan uitgesloten). kunnen ontvangen in de kliniek. Dit verklaart onder andere ook
de toename van patiënten. Op deze manier hopen we met tijdige screening de juiste diagnose te kunnen
stellen en zo nodig te handelen. Het is de bedoeling dat de toename van patiënten opgevangen wordt
door voldoende medische staf. In het afgelopen jaar is er een wisseling geweest van clinician en er is
op dit moment één clinician aanwezig. Om de toestroom van patiënten in goede banen te leiden is het
noodzakelijk dat een tweede clinician aangesteld wordt. Het is niet eenvoudig om dit te bewerkstelligen,
aangezien veel clinicians voor een overheidsziekenhuis willen werken vanwege betere secundaire
voorwaarden. De clinician wordt niet betaald vanuit CHAM, maar vanuit de kliniek. Bij voldoende
fondsen zal de stichting zorgdragen voor de aanstelling van een tweede clinician.

Omgeving Lusangazi
Zowel de mobiele kliniek als moeder-kindzorg zijn maandelijks voortgezet in verschillende dorpen. Het
is van groot belang om medische informatie te verstrekken en controles te doen, omdat veel families
zelf niet in staat zijn om naar de kliniek te komen. Omdat er afgelopen jaar een heviger regenseizoen is
geweest, was het niet altijd mogelijk om wekelijks naar de dorpen te gaan. Tevens is de benzineprijs
gestegen en had de kliniek niet altijd voldoende fondsen om met de ambulance te rijden voor de mobiele
kliniek. Om de voortgang te bewaken, wordt overwogen of de stichting de maandelijkse bijdrage kan
verhogen van €250 naar €400 per maand, zodat zowel de aanschaf van vrij uit te geven medicatie, als
benzine betaald kunnen worden. De bekendheid van Pio Health Center is vergroot, men krijgt meer
vertrouwen, wat is terug te zien aan het toenemende aantal vrouwen dat deelneemt aan de voorlichtingen vaccinatieprogramma’s en de stijgende aantallen in de kliniek. Er is zo meer zicht op de medische
situatie van de lokale bevolking, maar ook is het mogelijk om ondervoeding of kinderen met een
handicap eerder te signaleren. Door het tijdig opsporen van deze groep, kan sneller gehandeld worden
en een behandelplan worden opgesteld. Moeder-kindzorg wordt gefinancierd vanuit CHAM.

Sponsoracties
Dit jaar hebben we uit diverse sponsoracties mooie bedragen mogen ontvangen om onze projecten
draaiende te houden. Dankzij Jumbo Keizerswaard Rotterdam Zuid, Jumbo Hapert, Jumbo Ypenburg,
Jumbo Wuijts Vlaardingen, Jumbo Nootdorp en Albert Heijn Bladel hebben we succesvolle
statiegeldacties mogen houden. Wederom waren we ook vertegenwoordigd bij de ‘Bartholomeusdag’ in
Nootdorp. Met de jaarlijkse oliebollen, mandazi’s en handgemaakte Afrikaanse goederen was het
wederom een succes. In december zijn we voor het eerst bij Groenrijk Nootdorp uitgenodigd om
oliebollen te bakken. We zijn Jaap de Baat erg dankbaar voor deze mogelijkheid. Ook zijn we erg
dankbaar voor de 4 vaste donateurs die we dit jaar hebben mogen verwelkomen bij onze stichting. 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 een
succesvol jaar is gebleken.

Ontwikkelingen 2020
Het jaar 2020 staat in het teken van de constructie van de kraamkliniek. Er zal een samenwerking
aangegaan worden met Stichting Bouwen Nederland, welke bekend zijn met het bouwen in Malawi.
Samen met deze stichting zullen de bouwtekeningen, bouwkosten en vergunningen in orde gemaakt
worden. Naar verwachting gaat dit project ongeveer 2 jaar duren, vanaf januari 2021, voordat de
kraamkliniek volledig in gebruik zal zijn.
Kijk voor meer informatie over deze projecten op de website onder het kopje ‘lopende projecten’. 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. Tevens zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers om
ons te assisteren. Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp van afgelopen jaar.
Nootdorp, 31 januari 2020
M.J.E. Ngai - de Bruijn, voorzitter

Jaarrekening 2019
Balans per 31-12-2019

Balans 31-12-2019
Activa

Passiva

Bank

€

7.183,31 Stichting vermogen
Resultaat 2019

€
€

2.208,88
4.974,43

Totaal activa

€

7.183,31 Totaal passiva

€

7.183,31

Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2019

Winst- en verliesrekening 2019
Uitgaven

Inkomsten

Projectkosten
Medicatie PH
Kraamkliniek
HSA Building
(Kerst)kaarten
Bartholomeusdag
Oliebollen
Totale projectk osten

€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
5.000,00
4.909,00
198,93
57,48
237,86
13.403,27

Overige kosten
Telefoonkosten
Overige (communicatie)kosten
Administratiekosten
Totale overige k osten

€
€
€
€

27,50
120,46
195,85
343,81

Netto resultaat 2019

€

4.974,43

Totale uitgaven

€

Saldo begin 2019

€

2.208,88

Projectdonaties
Kraamkliniek
HSA Building
Afrikaanse spullen
Bartholomeusdag
Gelukspoppetjes
Actie Werk Daniëlle
Benefietconcert Cantorij
Nijmeegse Vierdaagse
Hartkoeken (Valentijn)
Oliebollen
Kerstmarkt '18
Totale projectdonaties

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.500,00
5.250,00
26,50
612,60
142,50
166,05
874,84
429,22
595,50
1.412,60
295,45
12.305,26

Overige inkomsten
Donaties
Sponsorkliks
Collectes
Doneerknop website
Statiegeldacties
Totale overige ink omsten

€
€
€
€
€
€

5.189,49
295,06
81,10
319,85
530,75
6.416,25

€

18.721,51

18.721,51 Totale inkomsten

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 aan het verkoop van de hartkoeken met Valentijn,
Bartholomeusweekend, benefietconcert Cantorij en de verkoop van oliebollen in december 2019.
Verder zijn de projectdonaties voortgekomen uit de verkoop van Afrikaanse producten en
gelukspoppetjes. Verder heeft een vriendin van Amber de Nijmeegse Vierdaagse gelopen en heeft daar
geld mee opgehaald voor de kraamkliniek in Malawi.
Overige inkomsten
Tot de overige inkomsten worden de vrije giften, welke geen betrekking hebben gehad op een specifiek
project, gerekend. Ook behoren de inkomsten van de statiegeldacties bij diverse supermarkten,
inkomsten via Sponsorkliks (wanneer er via deze website online besteld wordt vanaf het account van
de stichting ontvangen wij daar geld voor), collectes en inkomsten via de doneerknop op onze website
tot de overige inkomsten.
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, de kosten voor de bouw van de
kraamkliniek en de bouw van het multidisciplinair centrum (HSA gebouw) en aanschaf van medische
basis artikelen. De resterende projectkosten betreffen kosten welke de stichting heeft gemaakt om de
acties en evenementen in Nederland te organiseren. Het geïnvesteerde geld wordt terugverdiend tijdens
de acties en evenementen in Nederland en de opbrengst daarvan komt ten goede van de projecten in
Malawi. Er zijn dit jaar wel kerstkaarten aangeschaft, maar helaas liep de verzending vertraging op
waardoor deze niet tijdig binnen waren om te verkopen. De keuze om een spoedlevering te laten doen
is overwogen, echter wogen de extra kosten niet op tegen de verkoop. Daarom is besloten dit jaar de
verkoop van kerstkaarten over te slaan, de kaarten worden bewaard tot kerst 2020.
Overige kosten
De overige (communicatie-)kosten zijn deels voor aanschaf van shirts voor onze nieuwe bestuursleden,
lidmaatschap van Partin en deelname aan de Partin dag en tenslotte hebben we bedankjes gekocht
voor donateurs die de evenementen en promotie voor de stichting mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast
heeft de stichting in 2019 een simkaart aangeschaft, omdat de leden steeds meer kosten gingen maken
voor het benaderen van sponsoren enzovoorts. Verder betreffen de administratiekosten de kosten met
betrekking tot onze zakelijke rekening bij Rabobank.

