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Akkoord bestuur

Bestuursverslag
In 2016 heeft de stichting de missiepost “Capuchin Mission” in Lusangazi, Mzuzu, gelegen in het
noorden van Malawi ondersteund. De daarbij horende 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 mensen in Malawi. Op 23 december 2015 werd de stichting uiteindelijk officieel gelanceerd na
ondertekening van de akte bij de notaris te Rotterdam en heeft de stichting een ANBI status gekregen.
Er is een website gebouwd en visitekaartjes zijn gedrukt, mede mogelijk gemaakt door Studio MFD te
Amsterdam.

Kliniek
In 2015 hebben Carla en Mariska op vrijwillige basis twee keer 3 maanden een bezoek aan de kliniek
Pio Health Center van Capuchin Mission gebracht en daar als verpleegkundige en diëtist gewerkt. De
kliniek is opgezet door de paters en nonnen van Capuchin Mission en wordt tot op de dag van
vandaag vanuit Lusangazi in Malawi aangestuurd. Helaas is het door eigen studie en werkzaamheden
er nog niet van gekomen om hierna opnieuw naar het project te gaan. We hopen in 2017 een bezoek
te kunnen brengen aan het project.
De financiën van Pio Health Center belemmeren nog altijd de voortgang van de kliniek. Dit betekend
dat de kliniek niet zelfstandig kan functioneren en ook afhankelijk is van de financiële hulp van onze
stichting. Patiënten hebben vaak geen geld om de rekeningen te betalen waardoor de kliniek aan het
einde van de maand vaak een negatief saldo heeft. Hierdoor dreigde al meerdere malen de kliniek te
moeten sluiten. Om dit te voorkomen ondersteunt de stichting de kliniek maandelijks met een vaste
bijdrage voor het salaris van de dokter en de aanschaf van medicatie voor in de apotheek of voor het
bekostigen van medische kosten van patiënten die niet in staat zijn de rekening te betalen. Omdat de
overheid nog steeds niet consequent is in het uitgeven van malaria medicatie wordt de kliniek
noodgedwongen verplicht om zelf de medicatie aan te schaffen. Dit zorgt vaak voor nog meer kosten.
Zeker in de maanden tijdens het regenseizoen (november t/m april). Er zijn dan veel meer patiënten
die tevens doorgestuurd worden vanuit andere ziekenhuizen waar dan ook geen medicatie meer is.
Het streven voor 2016 was om meer aan kwaliteitsverbetering van de kliniek te werken om zo de
ziektecijfers te kunnen verlagen. Er is hier een bijdrage aangeleverd nu er permanent een clinician en
verpleegkundige aanwezig zijn. Hier zijn tevens twee personeelshuizen voor gebouwd welke bijna
bewoond kunnen worden. In hopen we de afwerking van de huizen te kunnen afronden zodat de
dokter en verpleegkundige met hun families kunnen intreden. De aanwezigheid van de clinician zal er
voor zorgen dat de juiste diagnoses gesteld kunnen worden en hier een behandeling op afgestemd
kan worden. Daarbij willen we in 2017 verder werken aan de kwaliteitsverbetering van Pio Health
Center door het bouwen van een nieuw laboratorium met de nodige apparatuur. Een gekwalificeerd
laborant is op dit moment al werkzaam, maar deze kan momenteel enkel simpele testen afnemen voor
malaria en hiv waardoor andere ziektes vaak niet gediagnosticeerd worden.
De ambulance die in 2015 is aangeschaft heeft al veel dienst kunnen doen en het voor veel patiënten
vergemakkelijkt om naar de kliniek te kunnen komen. Voorheen ging dit met een kruiwagen en nu is
een ambulance toch een uitkomst. Het streven is om in 2017 ten minste 1 fietsambulance aan te
schaffen die voor minder grote incidenten ingezet kan worden om een patiënt op te halen zodat hij of
zij niet eerst nog zo’n 10 kilometer naar de kliniek hoeft te lopen.
Waar mogelijk gaan we in 2017 verder met het ontwikkelen van patiënten folders afgestemd op de
lokale bevolking en vertaald in de lokaal gesproken taal: Chitumbuka.

Tot slot hopen we uiteindelijk in totaal 5 personeelshuizen rondom Pio Health Center te kunnen
bouwen zodat er voldoende personeel aanwezig is nabij de kliniek om ook nachtdiensten te kunnen
draaien.

Omgeving Lusangazi
Eind maart 2015 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 in juli 2016 afgerond.
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, geven van voorlichting
en het 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 nieuwe waterpompen (samen een waarde
van €1.300,-) te plaatsen in dorpen die helemaal geen stromend water voorziening hebben. Dorpen
waar een waterpomp aanwezig is die niet meer functioneert, zullen worden gerepareerd. Tevens
wordt er voor elke waterpomp iemand verantwoordelijk gesteld en scholing gegeven hoe de pomp te
onderhouden en repareren. De waterpompen zullen in samenwerking met een ander Nederlands stel,
woonachtig in Mzuzu, geplaatst worden. Zij begeleiden ook de mannen van het dorp in de scholing en
het onderhoud van de waterpompen.

Sponsoracties
Dit jaar zijn er veel sponsoracties geweest waar we mooie bedragen hebben mogen ophalen die er
toe geleid hebben we dat we maandelijks de medicatiekosten konden betalen en in samenwerking
met Capuchin Mission 2 personeelshuizen hebben gebouwd. Dankzij de Jumbo supermarkten te
Nootdorp, Hapert en Middelbeers hebben we meerdere malen in 2016 een statiegeldactie mogen
houden en is er wederom een fantastisch bedrag door de Kringloopwinkel “de Wisselbeker”
gedoneerd. Ook Bartholomeusdag was dit jaar weer een groot succes door de verkoop van mandazi’s
en Hollandse oliebollen en vele mooie Afrikaanse spulletjes. We danken iedereen heel erg voor alle
steun, mooie woorden en geweldige donaties waardoor dit tot een succesvol jaar heeft geleid.

Ontwikkelingen 2017
Voor het nieuwe jaar heeft de stichting grote plannen met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van
Pio Health Center. We hopen veel nieuwe projecten te kunnen starten waaronder de bouw van meer
personeelshuizen en een nieuw laboratorium. We zullen op meer evenementen aanwezig zijn,
waaronder Koningsdag. Ook wordt een speciaal programma ontwikkeld om op basisscholen en
middelbare scholen les te kunnen geven over onze projecten en hier een sponsorloop aan te
koppelen. Tevens werken we aan het werven van vaste sponsors die onze plannen kunnen
ondersteunen, in zowel financiële steun als fysieke hulp. Denk hierbij aan bedrijven of universiteiten
die of met dezelfde visie werken of ontwikkelingswerk willen stimuleren. We kijken weer uit naar een
nieuw jaar met nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het lijkt ons erg leuk om met een groter team te
kunnen werken. Mocht dit aanspreken neem dan gerust contact met ons. Nogmaals hartelijk dank
voor alle hulp van vorig jaar.
Nootdorp, 31 januari 2017
M.J.E. de Bruijn
voorzitter

Jaarrekening 2016
Balans per 31-12-2016
Activa
Bank

€

Passiva
3.890,71 Stichting vermogen
Resultaat 2015

€
€

2.326,23
1.564,48

Totaal activa

€

3.890,71 Totaal passiva

€

3.890,71

Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2016 tot en met 31-12-2016
Uitgaven
Projectkosten
Pitlatrines
Staffhouse
Eco-Stori
Medicatie PH
Bartholomeusweekend
Kerstkaarten

Inkomsten
Saldo begin 2016
€
€
€
€
€
€

307,86
1.000,00
335,54
3.072,82
231,38
311,66

€

2.326,23

Projectdonaties
Staffhouse
Eco-Stori
Bartholomeusweekend
Kerstkaarten

€
€
€
€

1.125,00
47,50
800,15
513,60

Totale projectkosten

€

5.259,26 Totale projectdonaties

€

2.486,25

Overige kosten
Communicatiekosten
Algemene kosten
Administratiekosten

€
€
€

Overige inkomsten
283,32 Donaties
10,00 Statiegeldacties
97,89

€
€

1.296,20
1.106,27

Totale overige kosten

€

416,36 Totale overige inkomsten

€

2.427,62

Netto resultaat 2016

€

1.564,48

Totale uitgaven

€

5.675,62 Totale inkomsten

€

5.675,62

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 onze marktkraam op het Bartholomeusweekend, maar ook de
losse verkoop van Afrikaanse producten van Eco-Stori en de Afrikaanse kerstkaarten.
Overige inkomsten
Tot de overige inkomsten worden de vrije giften, welke geen betrekking hebben gehad tot een
specifiek project gerekend. Ook worden de inkomsten van de statiegeldacties bij de Jumbo
Supermarkten te Nootdorp, Hapert en Middelbeers tot de overige inkomsten geteld.
Projectkosten
De projectkosten omvatten de kosten die de stichting gemaakt heeft welke betrekking hebben gehad
tot een specifiek project. rechtstreeks toe te rekenen kosten in Malawi. De kosten voor de pitlatrines,
het staffhouse en de medicatie is het geld welke Life Live Foundation heeft betaald om aan deze
projecten bij te dragen in Malawi zelf. De kosten die zijn gemaakt voor de inkoop van de producten
van Eco-Stori, kerstkaarten en voor het Bartholomeusweekend betreffend de kosten welke de stichting
heeft gemaakt om hier in Nederland acties te doen. De Eco-Stori producten zijn tijdens het
Bartholomeusweekend en los verkocht. Tevens zijn er Malawiaanse en Nederlandse oliebollen
verkocht tijdens het Bartholomeus weekend. Om deze hapjes te maken zijn er ook kosten gemaakt
voor het inkopen van de ingrdienten. Daarnaast is er aan het eind van 2016 een actie geweest met
het verkopen van Afrikaanse kerstkaarten, ook de inkoop daarvan valt onder de projectkosten.
Overige kosten
Het grootste gedeelte van de overige kosten zijn de kosten voor onze zakelijke rekening bij Rabobank
(de administratiekosten). Daarnaast hebben we geïnvesteerd in betere en ook nettere shirtjes voor het
bestuur en een nieuwe website (de communicatiekosten). Tevens hebben we geldkistjes aangeschaft,
om tijdens evenementen het geld goed op te kunnen bergen (de algemene kosten).
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Carla van der Aa
Algemeen bestuurslid

