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Bestuursverslag   
   
In 2021 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 (sinds december 2020). Na ondertekening van de akte 
bij de notaris te Rotterdam, heeft de stichting een ANBI-status gekregen. Dit jaar bestaat de stichting 6 
jaar. De stichting bestaat inmiddels uit 6 gedreven vrouwen die zich inzetten om de projecten in Malawi 
te verwezenlijken. 2021 heeft in het teken gestaan van veel nieuwe ontwikkelingen. In het afgelopen 
jaar hebben we namelijk hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl, passend bij de naamsverandering, waar 
we als bestuur voor staan. Dit betekent een nieuwe website, met tevens nu ook een webshop en nieuwe 
visitekaartjes met QR-code.  
 
In 2021 zijn geen nieuwe medische projecten in Malawi opgestart in verband met de voorbereidingen 
voor het kraamziekenhuis, welke in 2022 gestart zal worden (later hierover meer). Wel is vanuit 
Nederland een 20ft container verscheept naar Malawi, met gedoneerde (medische)artikelen uit een 
Nederlands ziekenhuis. De container bevatte onder andere, verpleegbedden, medische apparatuur 
zoals een diathermie toestel, infuusstandaarden, onderzoeksbank, brancard en bureaus. Het vervoer 
van de container is mogelijk gemaakt door Kringloopwinkel de Wisselbeker, Nootdorp en Wagenborg 
Shipping. De container is 27 juli 2021 verscheept vanuit de haven van Rotterdam en heeft vervolgens 
zijn weg afgelegd naar de haven in Dar es Salaam, Tanzania. Waarna de container via land met de 
vrachtwagen vervoerd is naar Malawi en daar op 21 oktober 2021 is aangekomen. De spullen zijn goed 
aangekomen en zullen dienstdoen in de huidige kliniek en het multidisciplinair centrum en zijn met open 
armen ontvangen bij het personeel.  
 

Kliniek    
In 2021 is het helaas niet gelukt om de projecten te bezoeken. De veldreizen van 2020 moesten nog 
steeds ingepland worden, maar ook Covid-19 hield ons in 2021 lang bezig, waardoor het lastig was om 
een reis te plannen. De vooruitzichten voor 2022 zijn goed en als alles meezit kunnen Mariska en 
Madelon in maart naar Malawi en Daniëlle (met haar oom en tante, al jaren vaste donateur) in april/mei, 
om het project te bezoeken.  
Covid-19 heeft veel te weeg gebracht in Malawi. In december 2020 was nog maar 3,5% van de bevolking 
gevaccineerd, met name omdat er niet voldoende vaccinaties voor iedereen waren. Het medisch team 
van Pio Health Clinic is gelukkig wel gevaccineerd, maar heeft veel moeten improviseren omdat er vaak 
onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen waren.  
  
De financiële situatie van Pio Health Clinic is in het afgelopen jaar opnieuw verbeterd, ondanks Covid-
19. 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.  
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. 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 etcetera. 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. Tevens merken we op, dat het leven in Malawi steeds duurder wordt en dit is ook 
terug te zien in de inkoopprijzen van medicatie en andere medische artikelen. Dit resulteert momenteel 
in hogere maandelijkse lasten. De maandelijkse bijdrage is daarom structureel verhoogt naar € 400,-. 
Maandelijks bekijken we de factuur van de kliniek en zo nodig verhogen we incidenteel het bedrag van 
€ 400,-, naar een hoger bedrag om de kosten te dekken.  
CHAM heeft het afgelopen jaar de salarissen van het personeel weer betaald. Deze continuïteit is erg 
belangrijk, zodat wij ons doel kunnen nastreven om enkel in nieuwe medische projecten te investeren.   
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De stichting is bezig met een plan voor de toekomst om de kliniek meer zelfvoorzienend in te richten. 
Eerder waren er nooit zorgverzekeringen beschikbaar. Inmiddels zijn er diverse 
verzekeringsmaatschappijen die 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 vier jaar opgezet worden.   
    
In 2018 heeft Daniëlle, een eerste poging gedaan om de kinderfysiotherapie op te zetten, middels een 
pilot. Helaas is dit in 2021 gestagneerd, onder andere door Covid-19. Veel mensen durfde niet te reizen 
en omdat kinderfysiotherapie letterlijk nog “in de kinderschoenen staat”, zien veel ouders nog niet de 
noodzaak van de behandeling in. Tevens zijn we door de tijd erachter gekomen, dat er diverse regels 
en wetten zijn opgesteld voor klinieken/ medische faciliteiten, waardoor de medewerker die was 
aangesteld voor de kinderfysiotherapie, niet zijn werk kon uitvoeren. De wet van Malawi heeft 
vastgelegd dat de behandelingen enkel door fysiotherapeuten uitgevoerd kunnen worden. 
Vanzelfsprekend erg begrijpelijk, omdat we deze regels ook in Nederland handhaven om de kwaliteit 
van de zorg te waarborgen. In 2022 zullen we proberen om hier een vervolg aan te geven door op zoek 
te gaan naar een geschikte (kinder)fysiotherapeut.  
 
Ondanks de lockdown in Malawi, is het (onder)voedingsprogramma zo veel mogelijk gecontinueerd. 
Juist in deze tijd is het risico op ondervoeding groot, omdat veel gezinnen onvoldoende inkomsten 
genereren om de gezinnen dagelijks 2 maaltijden te kunnen geven. Veel families zijn afhankelijk van de 
export en het toerisme, welke stillagen ten tijde van de pandemie en lockdown. Obrein Mhone, 
gezondheidsmedewerker en voedingskundige, heeft wekelijks kinderen gescreend en hierop 
geanticipeerd door het verstrekken van bijvoeding en voedingsadviezen. 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 eiwitverrijkte notenpasta). De voedingstoestand 
van kinderen verbeterd en dit resulteert in een betere groei en ontwikkeling en minder medische 
problemen.   
  
Tevens worden er door Obrein Mhoni, 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.  Het aantal kooklessen in verschillende dorpen is toegenomen in het afgelopen jaar. Dit 
is tevens terug te zien in de cijfers eind 2021, omdat er in december minder kinderen ernstig ondervoed 
waren dan in december 2020. De kooklessen en het (onder)voedingsprogramma hebben dus zeker 
positief effect!  

    
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 2021 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. Met periodes kreeg Pio Health Clinic beschermingsmaterialen aangeleverd, waardoor bijna 
elke 2 maanden een mobiele kliniek gedaan kon worden. Het valt op tijdens de mobiele kliniek dat het 
aantal patiënten per dag steeds meer toeneemt. Op sommige dagen worden zelfs 300 patiënten 
geregistreerd, welke door 1 arts gezien worden. Dit zijn enorme getallen en hieruit blijkt hoe ontzettend 
belangrijk het is dat de mobiele kliniek voortgezet kan worden. Helaas merken we ook op dat de 
brandstofprijzen in Malawi enorm gestegen zijn. Dit heeft helaas ook consequenties voor de mobiele 
kliniek. Pio Health Clinic financiert over het algemeen de mobiele kliniek, maar komt nu niet maandelijks 
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uit met de kosten. Voor onze stichting is het helaas momenteel nog niet mogelijk om structureel 
financiële ondersteuning te bieden. Mocht u geïnteresseerd zijn om (vaste) donateur te worden, zouden 
donaties voor de mobiele kliniek erg welkom zijn.  
   

 
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, AH Nootdorp, Plus Tanthof, 
Jumbo Valkenswaard Nieuwewaalre, Jumbo Foodmarket Leidschendam, AH Delftgauw, Jumbo 
Rhenen, AH Rhenen, Jumbo Hapert, Jumbo Bastiaansplein Delft, Jumbo Delft Buitenhof, Plus Martin 
Panis Delft, AH Bladel en AH Voorburg Koningin Julianalaan hebben we succesvolle statiegeldacties 
mogen houden en in totaal € 2.388,05 opgehaald in 2021. 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 2021 hebben we weer meer vaste donateurs mogen verwelkomen bij onze stichting. We 
zijn erg blij met deze bijdragen. 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.   
  
We zijn het afgelopen jaar verrast met een toezegging van een bijzonder grote gift, waar we enorm 
dankbaar voor zijn. Door deze bedragen kunnen we de bouw van het kraamziekenhuis een goede start 
geven. Tevens hebben we ook weer uit diverse kerken mooie giften ontvangen uit collectes. En ondanks 
Covid-19 heeft onze stichting een goed financieel jaar gekend. 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 2022   
Het jaar 2022 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. De medische artikelen worden in samenwerking met stichting 
Medic uit Apeldoorn, naar Malawi vervoerd. Dit zal naar verwachting medio december 2022 zijn. De 
container bevat hoofdzakelijk alle inventaris voor het kraamziekenhuis, waaronder verlosbedden, 
operatietafels, anesthesietoestellen, couveuse, echo-apparatuur, babyweegschalen, 
beademingsapparatuur voor baby’s etcetera. Ook bevat de container nog ruim 100 gehaakte en 
gebreide dekentjes en mutsjes. Met de vorige container is al een grote voorraad vervoerd, maar 
sommige vrijwilligers konden er geen genoeg van krijgen. En dus hebben we nog veel meer dekentjes 
die verscheept kunnen worden om aan de geboortepakketten toe te voegen, te zijner tijd dat het 
kraamziekenhuis dienst zal doen.  
De pakketten staan inmiddels ook op onze website en hier kan aan gedoneerd worden. Met deze 
donatie kunnen lokale items zoals een blokje zeep, wasteil, wasbare luier en hydrofiele doek 
aangeschaft worden. Elke vrouw die in het kraamziekenhuis bevalt zal een geboortepakket mee naar 
huis krijgen. We willen alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor het enorm mooie werk dat is 
verricht. De baby’s en moeders zullen erg blij zijn met de dekentjes en mutsjes.  
  
In 2022 zal de stichting zich met name focussen op de sponsorwerving voor het kraamziekenhuis, bij 
andere grote NGO’s en bedrijven. Tevens 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 2022   

M.J.E. de Bruijn, voorzitter   

  

 

http://www.zolacaremalawi.com/
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Jaarrekening 2021 
 

Balans 31-12-2021 

 
Activa Passiva  

Bank  €        14.652,50  Stichting vermogen  €        15.598,79   

Resultaat 2021  €           -946,29     
 

     
 

     
 

       
 

Totaal activa  €       15.598,79  Totaal passiva  €       15.598,79  
 

 
 
 

Staat van baten en lasten over de periode 1-1-2021 tot en met 31-12-2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

Saldo begin 2021 15.598,79€         

Projectkosten Projectdonaties

Medicatie PH 4.800,00€           Medicatie PH 385,00€              

Kraamziekenhuis 1.650,47€           Kraamziekenhuis 1.000,00€           

Containter 7.730,40€           Containter 6.100,00€           

Totale projectkosten 14.180,87€        Totale projectdonaties 7.485,00€          

Overige kosten Overige inkomsten

Telefoonkosten 30,00€               Donaties 4.988,40€           

Overige kosten 263,13€              Inkoop/verkoop producten 416,72€              

Administratiekosten 668,23€              Sponsorkliks 107,35€              

Inkoop/verkoop producten 837,06€              Doneerknop website 108,93€              

Statiegeldacties 1.926,60€           

Totale overige kosten 1.798,42€          Totale overige inkomsten 7.548,00€          

Netto resultaat 2021 -946,290            

Totale uitgaven 15.033,00€         Totale inkomsten 15.033,00€         

Winst- en verliesrekening 2021

Uitgaven Inkomsten
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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.  
 
Overige inkomsten 
Tot de overige inkomsten worden de vrije giften, welke geen betrekking hebben op een specifiek project, 
gerekend. Daarbij 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. Bovendien worden de verkoop van producten, zoals wenskaarten, gelukspoppetjes en 
Afrikaanse producten tot de overige inkomsten gerekend.  
 
Projectkosten  
Het grootste deel van de projectkosten hebben in 2021 betrekking op de container. De container met 
materialen voor het multidisciplinair centrum en het kraamziekenhuis is op 27 juli 2021 verscheept en is 
op 21 oktober 2021 gearriveerd op het project. Daarbij maakt de stichting maandelijks een bedrag over 
om de Malawiaanse bevolking, die zelf hun medicatie niet kunnen betalen, hierbij te helpen.  
 
 
Overige kosten 
De overige kosten hebben betrekking tot het lidmaatschap van Partin, financiering van het 
veldonderzoek in Malawi en de aanschaf van stickers en visitekaartjes. De telefoonkosten zijn voor het 
abonnement dat in 2019 is aangeschaft, welke gebruikt wordt door de bestuursleden om sponsoren te 
werven en bereikbaar te zijn voor donateurs en andere geïnteresseerden. Verder betreffen de 
administratiekosten de kosten met betrekking tot onze zakelijke rekening bij Rabobank. Ook de inkoop 
van producten zoals wenskaarten, wol (voor de gelukspoppetjes en overige gehaakte producten) en 
sieraden en accessoires behoren tot de overige kosten. 
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