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Bestuursverslag  

  
In 2020 heeft Zola Care Malawi, voorheen 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 als Live 
Life Foundation; huidige naam Zola Care Malawi. Na ondertekening van de akte bij de notaris te 
Rotterdam, heeft de stichting een ANBI-status gekregen. Dit jaar bestaat de stichting 5 jaar. Er zijn veel 
veranderingen en ontwikkelingen gaande. De stichting is een nieuwe richting ingegaan, er zijn nieuwe 
bestuursleden verwelkomd, een groot project rondom geboortezorg en de geboorte van Zola, mijn 
dochter. Met al deze nieuwe gebeurtenissen en het feit dat we als stichting groter worden is gekozen 
voor een nieuwe naam: Zola Care Malawi. Zola is een Afrikaanse naam en betekent “leven, vrede en 
aarde”. Betekenissen die mooi aansluiten bij waar wij voor staan. Gelijkheid op aarde en een waardig, 
vredig leven voor iedereen, ongeacht waar je wiegje staat. Bovendien zal Zola symbool staan voor de 
geboortezorg. De woorden Care en Malawi vonden wij een mooie aanvulling om duidelijkheid te 
scheppen over waar wij als stichting mee bezig zijn: gezondheidszorg in Malawi.  
De naamsverandering met bijpassende huisstijl zal geleidelijk plaatsvinden zodat iedereen eraan kan 
wennen.  
 
Zoals hierboven beschreven hebben we ook dit jaar weer een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen; 
Lisa van Schieveen-Schilperoord, verpleegkundige. Zij zal zich allereerst bezighouden met de 
ontwikkeling in de publieke gezondheidszorg en dan met name op de voorlichting rondom diverse 
onderwerpen zoals seksuele gezondheidszorg, (persoonlijke) hygiëne, WASH (Water And Sanitation 
Hygiene), tuberculose, malaria et cetera.  

 
Daarnaast zullen we na 2020 helaas afscheid nemen van Carla van der Aa. Zij heeft zich jarenlang met 
veel enthousiasme ingezet als bestuurslid en is medeoprichter van de stichting. Voor haar is de tijd 
gekomen om plaats te maken voor andere bezigheden. Wel zal zij nog actief betrokken blijven als 
vrijwilliger en onder andere zorg dragen voor de statiegeldacties bij de verschillende supermarkten door 
heel Nederland.  
  

Kliniek   
In 2020 is het helaas niet gelukt om de projecten te bezoeken. Er stonden twee veldreizen gepland in 
het voor- en najaar, maar deze zijn wegens de ontwikkelingen rondom Covid-19 uitgesteld tot een later 
moment. Het is nog niet duidelijk wanneer deze reizen alsnog ingepland zullen worden, dit zal met name 
afhankelijk zijn van de situatie in Malawi. Het aantal corona gevallen in Malawi is aanzienlijk lager dan 
in Nederland, maar ook in Malawi zorgt Covid-19 voor veel problemen. Gelukkig zal er, naar 
verwachting, in mei 2021 gestart worden met vaccineren en zal hopelijk ook in Malawi een daling in 
Corona gevallen optreden.  
 
De financiële situatie van Pio Health Clinic is in het afgelopen jaar opnieuw verbeterd. De inkomsten die 
de kliniek genereert met onder andere consultatie en behandelingen, wordt gebruikt om medicatie en 
medische artikelen, zoals naalden en verbandmateriaal aan te schaffen. Tevens wordt er ook een eigen 
bijdrage geleverd aan de kosten van sommige projecten, zoals de bouw van de muur rondom het terrein 
van de kliniek. Ook is er een uitbreiding van de kliniek gefinancierd, is er een extra wachtruimte en 
receptie bijgebouwd en is de indeling van de kliniek vernieuwd. Dit is mede mogelijk gemaakt door de 
inkomsten van de kliniek. CHAM (Christian Health Association Malawi) ondersteund sinds 2019 in de 
betaling van de salarissen van het personeel in de kliniek en zal dit blijven doen. Dit zorgt voor 
continuïteit en ruimte om extra personeel aan te nemen. Door deze continuïteit wordt ons doel als 
stichting behaald, aangezien wij ernaar streven dat de kliniek in de toekomst zelfstandig kan 
functioneren.  
 
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  
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in staat zijn deze kosten te betalen. Tevens worden medische kosten van patiënten in een zeer 
erbarmelijke financiële toestand, gedekt. Deze kosten omvatten onder andere: een dokters consult, 
antibiotica of andere medicatie, lab kosten et cetera. In 2015 is de Stichting begonnen met een 
maandelijkse bijdrage van € 250,- per maand. In de afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid patiënten en 
capaciteit uitgebreid. Dit resulteert momenteel in hogere maandelijkse kosten. De maandelijkse bijdrage 
is daarom ook verhoogt naar € 400,-. De stichting is bezig met een plan voor de toekomst om de kliniek 
meer zelfvoorzienend in te richten. Vorig jaar leken er nog geen ontwikkelingen te zijn in een 
zorgverzekeringstelsel in Malawi. Inmiddels blijkt dat diverse verzekeringsmaatschappijen lucratieve 
inkomsten genereren met zorgverzekeringen. Helaas is dit nog steeds niet voor de gemiddelde 
Malawiaan weggelegd. Het is de bedoeling dat er een zorgverzekeringssysteem wordt opgezet vanuit 
Pio Health Clinic, zodat medicatie, ambulanceritten en behandelingen hierbij inbegrepen zijn. Patiënten 
wordt zo de mogelijkheid gegeven om de medische kosten gespreid te betalen over het jaar in plaats 
van direct met een hoge rekening geconfronteerd te worden. Naar verwachting zal dit in de komende 
vijf jaar opgezet worden.  
 
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om alle voorbereidingen te treffen voor het grootste project dat 
de stichting zal leiden sinds de oprichting; de bouw van een kraamziekenhuis. Ter voorbereiding op dit 
project is allereerst de muur rondom het terrein afgebouwd. Dit is bewerkstelligd met hulp van donaties 
uit Nederland. Onder andere kringloopwinkel “de Wisselbeker” uit Nootdorp, vaste donateurs en eigen 
inkomsten vanuit Pio Health Clinic hebben hieraan bijgedragen. Tevens is er een hoofdingang gebouwd 
en is er permanente bewaking aangesteld bij zowel de hoofdingang als op het terrein. Dit zorgt ervoor 
dat er veilig gestart kan worden met de bouw van het kraamziekenhuis, zonder dat er rekening 
gehouden moet worden met eventuele diefstal van materialen. In 2020 is een samenwerking aangegaan 
met Stichting Bouwen Nederland. Er zijn bouwtekeningen gemaakt en al het papierwerk is in orde 
gemaakt om daarna over te gaan tot de fase van sponsorwerving en het inkopen van bouwmaterialen. 
Met dit project is zoveel mogelijk rekening gehouden met het zicht op toekomstbestendigheid, 
duurzaamheid en culturele aspecten. Het project zal tevens zorgen voor extra stimulering van de lokale 
economie door, waar mogelijk, gebruik te maken van lokale materialen, zoals terrazzo, en lokale 
medewerkers. Tevens zullen de werknemers geschoold worden door Stichting Bouwen Nederland, wat 
bijdraagt aan ontwikkeling in kennis en vaardigheden. Afhankelijk van de financiële middelen kan gestart 
worden met de bouw van het kraamziekenhuis in het najaar van 2021.  
 
In 2018 is het multidisciplinair centrum opgeleverd en in 2019 in functie getreden. In het centrum komen 
medische en paramedische specialisten samen om patiënten op zowel individueel als op groepsniveau 
te behandelen. Tijdens de laatste veldreis in 2018, heeft Daniëlle, onze secretaris en 
kinderfysiotherapeut, een pilot gestart in het gezondheidscentrum om kinderfysiotherapie op te starten. 
In het jaar 2020 zijn er wel kinderen gezien en behandeld, maar is het aantal enorm terug gelopen in 
verband met de situatie rondom Covid-19. Veel moeders zijn thuisgebleven en durfde niet naar de 
kliniek te komen. Medisch assistent Joseph Thawani, onder training bij Daniëlle, bezoekt sommige 
kinderen thuis, maar ook dit is minder geworden, omdat er veel restricties waren en enkel noodzakelijke 
zorg toegestaan was. Hopelijk zal deze situatie in 2021 meer onder controle komen, zodat deze 
kinderen ook een kans krijgen.  
  
Tot slot zijn er in 2020 veel vorderingen gemaakt met het (onder)voedingsprogramma. Door het 
screeningmodel worden meer kinderen met (dreigende) ondervoeding herkent en wordt hier sneller op 
geanticipeerd. Het Ministerie van Gezondheid werkt nog steeds mee aan het verstrekken van bijvoeding 
aan de kliniek, waaronder Likuni Phala (energieverrijkt sojameel) en Plumpy Nut (energie en eiwit 
verrijkte notenpasta). De voedingstoestand van kinderen verbeterd en dit resulteert in een betere groei 
en ontwikkeling en minder medische problemen.  
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Tevens worden er door Obrein Mhoni, gezondheidsmedewerker en voedingskundige, wekelijks 
kooklessen in diverse omliggende dorpen gegeven. Tijdens deze kooklessen worden de vrouwen en 
moeders geleerd hoe zij volwaardige maaltijden met lokale producten kunnen bereiden. De aanwezige 
vrouwen maken notities en geven deze kooklessen opnieuw aan andere vrouwen in de dorpen. Op deze 
manier worden in korte tijd meerdere mensen tegelijk bereikt.  

 
Wederom door Covid-19 zijn er minder kooklessen aan het begin van 2020 geweest, maar later in het 
jaar, toen de Covid-19 aantallen tijdelijk terugliepen, zijn weer meer voorlichting en kooklessen gegeven.   

 
Omgeving Lusangazi 
De ambulance wordt dagelijks veelvuldig gebruikt om patiënten naar de kliniek te vervoeren of naar 
verder gelegen ziekenhuizen. Het onderhoud van de ambulance kan bekostigd worden vanuit de 
inkomsten van de kliniek.  
 
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. 
Zowel de mobiele kliniek als moeder-kindzorg zijn in 2020 voortgezet. Helaas was het niet mogelijk om 
elke maand naar de verschillende omliggende dorpen te gaan. Dit had als reden dat er ten tijde van de 
Covid-19 uitbraak nog onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen waren voor het medisch 
personeel. In het najaar van 2020 is er vanuit de overheid aan alle medische klinieken en ziekenhuizen 
beschermingsmateriaal verstrekt, waardoor de mobiele kliniek weer maandelijks voortgezet kon 
worden.  
  

Sponsoracties   
Dit jaar hebben we uit diverse sponsoracties mooie bedragen mogen ontvangen om onze projecten 
draaiende te houden. Dankzij Jumbo Nootdorp Ellen en Erwin Steendam, Jumbo Bladel Gindrapassage, 
Jumbo Delft Tanthof, Plus van de Huijgevoort Eersel en Luyksgestel, Plus Schinkel Bomenwijk Delft en 
Albert Heijn Hoornesplein Katwijk hebben we succesvolle statiegeldacties mogen houden en in totaal € 
1.262,70 opgehaald. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe supermarkten bijgekomen, waar we erg blij mee 
zijn. Omdat het dit jaar niet mogelijk was om bij evenementen aanwezig te zijn, is er meer focus gelegd 
op het werven van sponsors en (vaste) donateurs. We zijn erg dankbaar voor alle giften die we hebben 
ontvangen van zowel stichtingen en organisaties als van donateurs. In 2020 hebben we meer vaste 
donateurs mogen verwelkomen bij onze stichting. We zijn erg blij met deze bijdragen, omdat we 
momenteel door alle vaste donateurs de maandelijkse medicatie kunnen betalen. Wilt u ook vaste 
donateur worden, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan ook als u meer wilt weten over eenmalige 
en periodieke schenking of nalatenschap en uw belastingvoordeel.  
 
Van kringloopwinkel ‘De Wisselbeker’ Nootdorp hebben we opnieuw € 15.000 voor de komende 3 jaar 
mogen ontvangen, welke we goed kunnen besteden aan het kraamziekenhuis. Ook zijn we afgelopen 
jaar verrast dat we wederom als goed doel zijn gekozen bij de Oogstdankdag in de parochie Christus 
Koning (Nootdorp, Pijnacker, Berkel en Rodenrijk, Bleiswijk en Bergschenhoek). En ondanks Covid-19 
heeft onze stichting een goed financieel jaar gekend en hebben we meer giften en donaties mogen 
ontvangen dan in het voorgaande jaar. 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 nog succesvoller jaar is gebleken.  

  
Ontwikkelingen 2021  
Het jaar 2021 staat in het teken van de constructie van het kraamziekenhuis in samenwerking met 
Stichting Bouwen Nederland. Om het kraamziekenhuis in te richten zullen ook (medische) artikelen 
vanuit Nederland verscheept worden. Naar verwachting zal de container eind juni 2021 naar Malawi 
vervoerd worden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een Nederlands ziekenhuis, kringloopwinkel 
‘De Wisselbeker’ Nootdorp, en Wagenborg Shipping. De container bevat hoofdzakelijk medische 
artikelen zoals een brancard, behandeltafel en stoelen, bureaus, onderzoeksbank, infuuspompen, 
infuusstandaarden, trainingsmaterialen voor de (kinder)fysiotherapie et cetera. Ook bevat de container  



 

 
6 

 
 
 
ruim 100 gehaakte en gebreide dekentjes en 120 mutsjes. Deze dekentjes en mutsjes zijn gemaakt en 
gedoneerd door veel enthousiaste vrijwilligers vanuit het hele land. Deze zullen dienstdoen in het 
geboortepakket wat in Malawi samengesteld zal worden. Deze pakketten zullen onder andere de 
volgende items bevatten: wasbare luiers, hydrofiele doeken, dekentje, mutsje, blokje zeep en een 
wasteil. Vrouwen die in het kraamziekenhuis zullen bevallen krijgen allemaal een geboortepakket 
mee. De andere items zullen lokaal aangeschaft worden om de lokale economie te steunen. De 
pakketten zullen te zijner tijd ook gesponsord kunnen worden, zodat wij daarvan in Malawi de overige 
artikelen kunnen kopen om het pakket samen te stellen. Meer informatie volgt hier nog over. We willen 
alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor het enorme mooie werk wat is verricht! De baby’s en 
moeders zullen erg blij zijn met het dekentje en mutsje.  
 
In 2021 zal de stichting zich verder bezighouden met het vernieuwen van de huisstijl, de website met 
webshop en het logo. Tevens zal er veel focus liggen op de sponsorwerving bij andere grote NGO’s 
en bedrijven en hopen we weer meer vaste donateurs te mogen verwelkomen. Wilt u meer informatie 
over wat we doen, neemt u dan vooral een kijkje op onze nieuwe website: www.zolacaremalawi.com, 
zie ‘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.   
  
Rotterdam, 31 januari 2021  

M.J.E. de Bruijn, voorzitter  

  

http://www.zolacaremalawi.com/
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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 het verkopen van wenskaarten, gelukspoppetjes en andere gehaakte producten. 
Verder heeft Amber klompen geschilderd waarvan zij de opbrengst aan de stichting heeft gedoneerd. 
 
Overige inkomsten 
Tot de overige inkomsten worden de vrije giften, welke geen betrekking hebben 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) en inkomsten via de doneerknop op onze website tot de overige 
inkomsten.   
 
Projectkosten  
Het grootste deel van de projectkosten hebben in 2020 betrekking op de medicatie. De stichting maakt 
maandelijks een bedrag over om de Malawiaanse bevolking die zelf hun medicatie niet kunnen betalen 
hierbij te helpen. Tevens is een babyweegschaal aangeschaft voor het opstarten van het 
kraamziekenhuis. De overige projectkosten hebben betrekking tot de inkoop van producten 
(wenskaarten) en wol (voor de gelukspoppetjes en overige gehaakte producten) die daarna verkocht 
konden worden, de opbrengst van deze producten komt ten goede van de projecten in Malawi. 
 
 
Overige kosten 
De overige (communicatie)kosten hebben betrekking tot de aanschaf van shirts voor onze nieuwe 
bestuursleden, lidmaatschap van Partin, aanschaf van een template voor de webshop waar hard aan 
gewerkt wordt en tenslotte hebben we bedankjes gekocht voor betrokkenen. De telefoonkosten zijn voor 
het abonnement dat in 2019 is aangeschaft, welke gebruikt wordt door de bestuursleden om sponsoren 
te werven enzovoorts. Verder betreffen de administratiekosten de kosten met betrekking tot onze 
zakelijke rekening bij Rabobank.  
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