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Bestuursverslag
In 2015 heeft de stichting de missiepost “Capuchin Mission” in Lusangazi, Mzuzu, gelegen in het
noorden van Malawi ondersteund. De daarbij horende uitgave zijn in deze jaarrekening verantwoord
onder de projectkosten. Hieronder wordt nog een nadere toelichting geven 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 mensen in Malawi. Op 23 december 2015 werd de stichting uiteindelijk officieel gelanceerd na
ondertekening van de akte bij de notaris te Rotterdam. Er is een website gebouwd en er wordt gewerkt
aan het ontwerp van de visitekaartjes, een nieuwsbrief en flyers.

Kliniek
De financiën van Pio Health Center belemmeren de voortgang van de kliniek. Patiënten hebben vaak
geen geld om de rekeningen te betalen waardoor de kliniek geld heeft moeten lenen en dreigde de
kliniek te moeten sluiten. De stichting heeft Pio Health Center financieel gesteund door salaris van het
personeel voor 3 maanden te betalen zodat er een positieve financiële balans ontstond. Carla en
Mariska hebben op vrijwillige basis twee keer 3 maanden een bezoek aan de kliniek van Capuchin
Mission gebracht en daar als verpleegkundige en diëtist gewerkt. Materialen waaronder een
weegschaal, hechtingmateriaal, naalden, mondkapjes en handschoenen zijn als donatie geschonken
en overhandigd aan de nonnen die werkzaam zijn in Pio Health Center. Hier wordt dankbaar gebruik
van gemaakt. Sinds augustus 2015 wordt maandelijks de medicatie rekening van de kliniek betaald door
de stichting. De overheid van Malawi is niet consequent in het uitgeven van malaria medicatie waardoor
de kliniek nood gedwongen zelf de medicatie moet aanschaffen. Tijdens het regenseizoen komen er
meer patiënten, ook doorgestuurd vanuit andere ziekenhuizen waar geen medicatie meer is. Dit
resulteert in medicatie tekorten die de stichting zoveel mogelijk probeert te voorkomen. In 2016 is het
streven om meer aan kwaliteitsverbetering van de kliniek te werken om zo ziektecijfers te verlagen. Dit
resulteert in investering in voorlichting door een voorlichtingssysteem op te zetten met folders in de
lokaal gesproken taal Chitumbuka. Hier is in 2015 al mee gestart en hier zal in het volgende kalenderjaar
verder aan gewerkt worden. Tevens is ons doel om een laboratorium in de kliniek te openen met een
gekwalificeerde laborant.

Omgeving Lusangazi
Eind maart is het project gestart om 10 nieuwe pitlatrines en urinalen voor de basisschool van Lusangazi
te bouwen. Dit project heeft als doel verbeteren van hygiëne en voorkomen van ziektes. De bouw van
de pitlatrines is regelmatig gestagneerd door een tekort aan financiën, een te klein aantal beschikbare
werknemers om het vele werk te verzetten, het regenseizoen waardoor bakstenen niet gemaakt konden
worden of de wegen waren onbegaanbaar voor de vrachtwagens met de benodigde materialen voor de
bouw. Het project is nu in afronding. Enkel de deuren en sloten moeten nog bevestigd worden en dan
is het eerste project van de stichting, met wat vertraging, toch geslaagd.
In het volgende kalenderjaar streven we er naar om ook in omliggende dorpen pitlatrines en urinalen te
bouwen waar deze nog niet aanwezig zijn zodat hygiëne verbeterd wordt en behoeftes niet bij de rivier
of tussen het land en de gewassen gedaan worden met de gevolgen voor de gezondheid van dien.
Tijdens de bezoeken aan Capuchin Mission zijn Mariska en Carla regelmatig met een collega van de
kliniek naar de verder gelegen dorpen gelopen voor het geven van vaccinaties, voorlichting en uitvoeren
van gezondheidscontroles aan huizen in de dorpen. Een huis moet minimaal voldoen aan de
aanwezigheid van een keuken los van het huis wegens rookvorming, badkamer en toilet en
muggennetten ter preventie van malaria. Tijdens deze controles zijn ook waterpompen in de dorpen
beoordeeld. Vaak ontbreekt een goede watervoorziening en leeft men van een rivier of waterstroom die
aangevoerd wordt uit de wortels van de Katopi boom. Dit geeft veel problemen en risico’s op malaria en
cholera. Sommige dorpen beschikken over een waterpomp die niet meer functioneert maar men weet
deze niet te repareren. Het doel is om minimaal 2 waterpompen (samen met een waarde van €12.000,) te plaatsen in dorpen die helemaal geen stromend water voorziening hebben. Dorpen waar een
waterpomp aanwezig is die niet meer functioneert, worden gerepareerd. Tevens wordt er voor elke

waterpomp iemand verantwoordelijk gesteld en scholing gegeven hoe de pomp te onderhouden en
repareren.
Waar nodig zullen in 2016, muggennetten verstrekt en bevestigd worden om de preventie van malaria
te stimuleren.

Sponsoracties
Dit jaar zijn er veel sponsoracties geweest waar we mooie bedragen hebben mogen ophalen die er toe
geleid hebben we dat we in samenwerking met Capuchin Mission en Memisa een ambulance hebben
aangeschaft voor Pio Health Center. Zo hebben we bij Jumbo Nootdorp en Jumbo Middelbeers een
statiegeldactie mogen houden, is er een fantastisch bedrag door de Kringloopwinkel “de Wisselbeker”
gedoneerd en op het Bartholomeusfeest is door middel van de verkoop van Malawiaanse hapjes
(Mandazi en Samosa) het laatste deel van het bedrag voor de ambulance aangevuld. Onverwacht is de
stichting als goed doel uitgekozen bij Oogstdankdag waardoor we met dat geld de afgelopen maanden
de kliniek hebben kunnen ondersteunen met de rekeningen van de medicatie. We danken iedereen heel
erg voor alle steun, mooie woorden en geweldige donaties waardoor dit tot een succesvol jaar heeft
geleid.

Ontwikkelingen 2016
Voor het nieuwe jaar heeft de stichting grote plannen met betrekking tot vergroting van
naamsbekendheid door middel van het organiseren van evenementen, nog meer sponsoracties en met
hulp van het nieuw ontwikkelde promotiemateriaal: de nieuwsbrief, flyer, website en visitekaartjes.
Naast deze ontwikkelingen is ons streven in 2016 het ANBI status te behalen. Momenteel wordt hier
hard aan gewerkt met het op orde maken van de administratie en website om in aanmerking te komen
voor het ANBI status.

Nootdorp, 31 januari 2016
M.J.E. de Bruijn
Voorzitter

Jaarrekening 2015
Balans per 31-12-2015
Activa
Bank

€

Passiva
2.326,23 Stichting vermogen
Resultaat 2015

€
€

850,00
1.476,23

Totaal activa

€

2.326,23 Totaal passiva

€

2.326,23

Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2015 tot en met 31-12-2015
Uitgaven
Projectkosten
Pitlatrines
Klinkiek PH
Ambulance PH
Medicatie PH
Bartholomeusweekend
Totale projectkosten

Inkomsten
Donaties
€
€
€
€
€

1.333,59
619,41
3.500,00
250,00
60,38

€

5.763,38

Overige kosten
Communicatiekosten
Notariskosten
Administratiekosten

€
€
€

481,83
417,66
47,43

Totale overige kosten

€

946,92

Netto resultaat 2015

€

1.476,23

Totale uitgaven

€

8.186,53 Totale inkomsten

€

8.186,53

€

8.186,53

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
Donaties
Onder donaties wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdrage van
donateurs.
Projectkosten
De projectkosten omvatten de rechtstreeks toe te rekenen kosten in Malawi. OP de kosten van het
Bartholomeusweeken na. Dit betreffend de kosten welke zijn gemaakt om Malawiaanse hapjes te
maken, welke gedurende het weekend verkocht zijn.
Overige kosten
Dit betreffen de kosten die er gemaakt zijn omtrent het oprichten van de stichting. Dit heeft betrekking
op de communicatiekosten (zaosl de website, Live Life Foundation shirts en visitekaartjes), de
notariskosten en administratiekosten (Kamer van Koophandel).

