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Bestuursverslag 
 
In 2018 heeft stichting Live Life Foundation (hierna te noemen ‘de stichting’) 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. Van oktober tot 
november 2018 hebben Daniëlle en Mariska het project opnieuw bezocht.  
 
In 2018 zijn de financiën van Pio Health Center stabieler geworden, mede door de financiële 
ondersteuning van 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 medicatie en medische artikelen (naalden, verbandmateriaal 
etc.) aan te schaffen en om  benzine te kopen voor de ambulance en het onderhoud aan de ambulance 
te bekostigen. De ambulance wordt actief ingezet om patiënten naar de kliniek te vervoeren. Wanneer 
er geen mogelijkheden zijn om de patiënt in Pio Health Center te behandelen (bijvoorbeeld acute 
hartproblemen, operatie, bevalling), wordt deze naar een groter ziekenhuis gebracht. De patiënt betaald 
een kleine bijdrage om gebruik te maken van de ambulance. Dit met de reden dat er in Malawi geen 
gebruik wordt gemaakt van een zorgverzekering. Kosten van een taxi zijn daarentegen veel duurder, 
plus geven zij geen directe medische hulpverlening die de ambulance wel kan bieden. Tevens kan de 
ambulance ingezet worden om in moeilijk bereikbare gebieden medische zorg te verlenen met de 
mobiele kliniek. De mobiele kliniek gaat wekelijks naar een verder gelegen dorp om medische hulp te 
bieden (tot een reikwijdte van 100 km). Stichting Live Life Foundation 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 de 
toekomst hopen we de uitgifte van deze vrije medicatie te verminderen.  
 
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de bouw van een multidisciplinair centrum met 
revalidatieafdeling. In dit centrum 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 mindervaliden en vaak heerst er een taboe rondom handicaps. Met dit 
centrum hopen we dit taboe langzaam te kunnen doorbreken. Er zou kort na het starten van de bouw 
aan het multidisciplinair centrum ook gestart worden met het bouwen van een muur rondom het terrein, 
om veiligheid te kunnen garanderen. Een deel van de muur is gebouwd, de rest van het terrein wordt 
dag en nacht bewaakt door 2 bewakers. Het is de bedoeling dat deze muur verder gebouwd wordt maar 
met een andere bouwmethode (zie toekomstplannen).  
 
In 2018 hebben we kort samengewerkt met pater Febin, die de taken van pater Sijo overnam. In verband 
met gezondheidsomstandigheden van pater Febin, hebben we vroegtijdig de samenwerking moeten 
stoppen, aangezien hij terug is gegaan naar India. Per april 2018 heeft pater Laiju de taken van pater 
Febin overgenomen en is dit onze eerste contactpersoon omtrent alle projecten.  
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Tijdens het projectbezoek van Daniëlle en Mariska is het multidisciplinair centrum geopend en is er met 
name gewerkt aan het opstarten van fysiotherapie voor kinderen. Tijdens deze periode zijn er al diverse 
kinderen gescreend en behandeld door Daniëlle en door Josef (een van de medisch assistenten). Josef 
neemt samen met een fysiotherapie student van St Johns Mzuzu de patiëntjes waar en overlegt nauw 
met Daniëlle hoe de behandelingen verbeterd kunnen worden.  
Gedurende deze periode is er ook permanente bijvoeding geregeld in samenwerking met het ministerie 
van Gezondheid van Malawi. Dit betekend dat de kliniek nu zelfstandig kan screenen op ondervoeding 
en moeders met kinderen niet doorverwezen hoeven te worden naar andere ziekenhuizen. Dit zorgt 
ervoor dat de afstand kleiner is om af te leggen en moeders hierdoor makkelijker aan bijvoeding voor 
hun kind kunnen komen. Hierdoor is de kans van slagen van de behandeling groter. Tevens zijn er 
plannen ontwikkeld en besproken voor de toekomst van de kliniek en is er onder andere gefocust op de 
bouw van een kraamkliniek. Live Life Foundation is in gesprek met andere partners om een contract af 
te sluiten, om samen met hen voor de financiering van dit project te zorgen. Komend jaar zal bekend 
worden of dit doorgaat. Tot die tijd houden we alle opties open. TU Delft zal met ons meedenken hoe 
er efficiënt met het gebruik van energie omgegaan kan worden. Tevens wordt beoordeeld wat er nodig 
is om de continuïteit van de kliniek gaande te houden (te denken valt aan zonnepanelen, back-up 
generator etc.). Het ontwerp van de kraamkliniek is allereerst door Capuchin Mission gemaakt in 
samenwerking met een architect uit Malawi. Vervolgens zal dit ontwerp door een gepensioneerde 
architect in Nederland van aanvullingen voorzien worden, om zo tot een ideaal resultaat te komen.  De 
kraamkliniek zal beschikken over moderne apparatuur. Er is nog geen vergelijkbaar concept in Noord 
Malawi, daarom willen wij als eerste hier zorg voor dragen. De kraamklinieken van de 
overheidsziekenhuizen zijn vaak overvol, te kort aan bedden of ruimtes om te bevallen, te kort aan 
materialen en medicatie met als gevolg dat vrouwen er voor kiezen om thuis te bevallen. Om 
kraamsterfte aan te pakken, is een goedlopende kraamkliniek van groot belang. Naar verwachting zal 
de kraamkliniek dienst doen in de omgeving met een omtrek van ruim 100 km.  
 

Omgeving Lusangazi  
Zowel de mobiele kliniek als moeder-kind zorg zijn wekelijks voortgezet in verschillende dorpen. Het is 
van groot belang om medische informatie maar ook controles te doen, omdat veel families zelf niet in 
staat zijn om naar de kliniek te komen (of vanwege de afstand of de reiskosten). De bekendheid van 
Pio Health Center is vergroot, men krijgt meer en meer vertrouwen. Dit is terug te zien aan het 
toenemende aantal vrouwen dat deelneemt aan de voorlichting- en vaccinatieprogramma’s en de 
stijgende aantallen in opkomst in de kliniek. Doordat er meer vertrouwen is kiezen patiënten er vaker 
voor om naar Pio Health Center te komen. Er is zo meer zicht op de medische situatie van de lokale 
bevolking maar ook is het mogelijk om zo eerder ondervoeding te signaleren, of kinderen met een 
handicap. Door het tijdig opsporen van deze patiëntjes kan vaak sneller gehandeld worden om een 
gedegen behandelplan op te stellen. De mobiele kliniek is nog steeds mogelijk door de financiële 
bijdrage die de Stichting maandelijks doneert om medicatie aan te schaffen. De winst uit de kliniek wordt 
onder andere gebruikt om de brandstofkosten van de jeep voor de mobiele kliniek te bekostigen. 
Moeder-kind zorg wordt gefinancierd vanuit CHAM.  
 

Sponsoracties  
Dit jaar hebben we uit diverse sponsoracties mooie bedragen mogen ontvangen om onze projecten 
draaiende te houden. Dankzij  Jumbo Nootdorp, Albert Heijn Nootdorp, Jumbo Schiedamseweg 
Rotterdam en Jumbo 5 werelddelen Rotterdam hebben we succesvolle statiegeldacties mogen houden. 
Omdat wij niet meer voldoen aan de criteria van de Rabo sponsorfietstocht hebben we dit jaar zelf een 
fietstocht georganiseerd: Happen & Trappen. Een geweldig succes met grote opkomst. Wederom waren 
we ook vertegenwoordigd bij ‘Bartholomeusdag’ en ‘De Verbeelding’. Met een schilderworkshop, extra 
activiteiten voor de kinderen (zoals schminken, haren vlechten en nagels lakken) en natuurlijk heerlijke 
oliebollen, mandazi’s en mooie handgemaakte Afrikaanse spullen waren dit geweldige dagen.  
Alle warme bemoedigende woorden, gulle donaties en steun hebben ons erg gemotiveerd om ons werk 
voor Malawi voort te zetten. We danken iedereen heel erg voor alle steun en sponsoring, waardoor 2018 
tot een nog succesvoller jaar heeft geleid.  
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Ontwikkelingen 2019  
Allereerst zal het multidisciplinair centrum afgerond en ingericht worden. In de verdere toekomst is het 
streven om ook een orthopedieafdeling te bouwen, zodat operaties (waaronder een klompvoet) niet 
enkel in het zuiden van Malawi gedaan kunnen worden, maar ook in Noord Malawi.  
Voor het nieuwe jaar heeft de stichting grote plannen met betrekking tot het starten van de bouw van 
een kraamafdeling, inclusief eigen apotheek, laboratorium en 2 operatiekamers (voor reguliere of 
spoedgevallen rondom de kraamzorg). Naar verwachting gaat dit project 2 jaar duren voordat de 
kraamafdeling gebruikt kan worden. 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. 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 2019 
M.J.E. de Bruijn, voorzitter   
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Jaarrekening 2018 
 
Balans per 31-12-2018 
 

Activa   Passiva   

Bank  €          2.208,88  Stichting vermogen  €        14.098,86  

   Resultaat 2018  €       -11.889,98  

       

       

        

Totaal activa  €          2.208,88  Totaal passiva  €          2.208,88  

 
 

Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 
 

Uitgaven   Inkomsten   

    Saldo begin 2018  €        14.098,86  

        

Projectkosten   Projectdonaties   

Medicatie PH  €         -3.000,00  HSA Building  €          7.772,50  

Watertank  €           -445,00  Afrikaanse spullen  €              65,50  

HSA Building  €       -20.146,51  (Kerst)kaarten  €            141,20  

Medische basis artikelen PH  €           -594,02  Wereldwinkel  €              93,00  

Afrikaanse spullen  €             -50,00  Gelukspoppetjes  €              60,00  

(Kerst)kaarten  €               -6,95  Actie Werk Daniëlle  €            173,11  

Happen & Trappen  €             -87,06  Lavendelzakjes  €            100,00  

De Verbeelding  €             -30,00  Happen & Trappen  €            627,20  

Bartholomeusweekend  €           -121,00  De Verbeelding  €            521,65  

Totale projectkosten  €       -24.480,54  Bartholomeusweekend  €            314,05  

    Kerstmarkt '17  €            419,00  

    Totale projectdonaties  €        10.287,21  

       

Overige kosten   Overige inkomsten   

Communicatiekosten  €             -24,34  Donaties  €          1.440,47  

Administratiekosten  €           -193,11  Sponsorkliks  €              56,67  

Totale overige kosten  €           -217,45  Collecte LLS  €            540,91  

    Statiegeldacties  €            482,75  

    Totale overige inkomsten  €          2.520,80  

        

Netto resultaat 2018  €       -11.889,98      

        

Totale uitgaven  €       -24.697,99  Totale inkomsten  €        12.808,01  
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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 Bartholomeusweekend en De Verbeelding in Nootdorp. 
Daarnaast is dit jaar het evenement Happen & Trappen georganiseerd door de stichting zelf. Een 
fietstocht (van 15, 35 of 50 kilometer) door Oostland (Rotterdam, Berkel en Rodenrijs en Nootdorp) met 
verschillende posten, waar een lekkere kop koffie of thee met een stuk cake genuttigd kon worden. Op 
de lange routes was ook een post aanwezig waar pannenkoeken werden gebakken. Verder zijn de 
projectdonaties voortgekomen uit de verkoop van Afrikaanse producten, kerst- en andere wenskaarten 
(door de stichting zelf en bij de Wereldwinkel in Nootdorp), gelukspoppetjes en lavendelzakjes. 
Daarnaast heeft Daniëlle een actie gehouden op haar werk, waarbij ze sierraden en kerstengeltjes heeft 
verkocht ten gunste van de stichting. 
 
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 de Jumbo Nootdorp, Albert 
Heijn Nootdorp, Jumbo 5 werelddelen en Jumbo Schiedamseweg te Rotterdam tot de overige 
inkomsten.  Verder is er een collecte gedaan tijdens 50 jarig jubileum van het Nootdorpse koor Living 
Lord Singers. Tevens is Live Life Foundation in 2018 aangemeld bij Sponsorkliks.com, wanneer er via 
deze website online besteld wordt vanaf het account van de stichting ontvangen wij daar geld voor. 
 
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 watertank 
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.  
 
Overige kosten 
De communicatiekosten omvatten de kosten van de aanschaf van nieuwe visitekaartjes. Tevens hebben 
we een beachflag gedoneerd gekregen. Deze is aangeschaft om tijdens de evenementen in Nederland 
te gebruiken, ter promotie van de Stichting. Verder betreffen de administratiekosten de kosten met 
betrekking tot onze zakelijke rekening bij Rabobank.  
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Akkoord bestuur 
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