WILT U DEZE KINDEREN STEUNEN?

Stichting FloJa Malawi wordt ondersteund door trouwe donateurs en een groep zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
Het ingezamelde geld wordt voor
98% besteed in Malawi en komt ten
goede aan de ruim 80 kinderen en de
salarissen van het personeel in Malawi. De resterende 2% betreft bankkosten in Nederland.

98%

De Nederlandse leiding in Malawi en alle vrijwilligers in
Nederland werken allen op vrijwillige basis en ontvangen
geen salaris.

In Malawi is een kleine camping en een B&B huisje gebouwd om lokaal vanuit toerisme inkomsten te creëren.
Tevens stimuleren we zo het toerisme in het noorden van
Malawi.
Wij zijn een kleinschalige organisatie en zijn transparant
over onze inkomsten en uitgaven.
De stichting zorgt ervoor dat uw gift op de juiste manier
wordt besteed en geeft donateurs inzage in de besteding
van het geld door middel van onze jaarverslagen. De Stichting FloJa Malawi heeft een ANBI status zodat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Stichting
FloJa Malawi
CONTACTGEGEVENS:
Heeft u nog vragen of wilt u meer over ons werk
weten, neem gerust contact met ons op.
Stichting FloJa Malawi
Safariweg 275, 3605 MD Maarssen
Website www.flojamalawi.nl
Email info@flojamalawi.nl
Facebook FloJa Malawi
IBAN NL26 RABO 0126 5570 39
ANBI nummer 819.257.205

U kunt een eenmalige of structurele donatie overmaken op:
IBAN NL26 RABO 0126 5570 39

Namens de kinderen in Malawi,
bedankt voor uw steun!

www.flojamalawi.nl

Duurzame bijdrage aan de
ontwikkeling van kwetsbare
kinderen in Malawi
Onderwijs-Voeding-Gezondheidszorg

WAAROM?
Malawi behoort tot de armste landen van de wereld. Wij
geloven in wat Nelson Mandela al zei: “Education is the
most powerful weapon which you can use to change the
world”.
Kleuteronderwijs wordt in Malawi niet door de regering
gefaciliteerd. En door juist deze doelgroep vanaf zeer jonge leeftijd te ondersteunen en onderwijs aan te bieden,
ontwikkelen ze een voorsprong en stevige basis voor hun
verdere leven. Door onze kleinschalige aanpak blijven kosten laag en er ontstaan lokale
initiatieven die de samenleving en economie
in het Noorden van Malawi stuwen.

“

Stichting FloJa Malawi
In het noorden van Malawi creëert de Stichting
FloJa Malawi een duurzame bijdrage aan de bevolking van Ngara. FloJa biedt kleuteronderwijs,
bijscholing voor leerlingen van de Primary school,
voeding en gezondheidszorg aan kwetsbare kinderen van 3-7 jaar. Een stevige basis voor een
kansrijke toekomst is de opbrengst. Vijftien lokale
medewerkers begeleiden de ontwikkeling van de
kinderen, werken met het kleinvee en in de moestuin. De kinderen krijgen dagelijks twee gezonde
maaltijden, schoon drinkwater, liefde en zorg en
kunnen al spelende leren.
DE KINDEREN

Alle kinderen die van maandag tot en met vrijdag overdag
bij FloJa komen, zijn kwetsbaar. Dit komt bijvoorbeeld door:
• Te weinig eten voor het hele gezin door armoede,
hongersnood en werkeloosheid.
• Dat ze als wees zijn opgenomen door familie. Vaak
zijn ze dan laatste in rij die eten, voorzieningen en
aandacht krijgen.
• Een beperking die de zorg bemoeilijkt.
• De verstoring van de lichamelijke en/of psychische
ontwikkeling door trauma.

Stichting FloJa Malawi is opgericht in 2008 door twee bevlogen Nederlanders, Floor en Jan. Inmiddels staat er een
goed, met lokale medewerkers draaiende organisatie. Omdat alles aansluit op de culturele gewoonten en gebruiken
van het land, wordt gezorgd voor borging en duurzaamheid. In 2016 hebben Floor en Jan het stokje doorgegeven aan de Nederlanders Paulien en André. Een sociaal en
betrokken stel wat sindsdien de dagelijkse leiding heeft
in Malawi.

Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world ”

HOE?
Onderwijs
• We bieden kleuter- en (bijscholing voor)
basisonderwijs.
• Kleine groepen van 25 kinderen krijgen spelenderwijs
les van 5 juffen en meesters die in het dorp of de
omgeving van Ngara wonen.
• De ‘FloJa’ kinderen die vanaf hun 6e naar de Primary
school in Ngara gaan, krijgen van ons hun uniform en
schoolspullen en komen nog 2 jaar iedere middag voor
bijscholing, zodat doorstroming naar de Secondary
school eenvoudiger wordt.

Eten en drinken
• Eigen waterbron met drinkwater
• Moestuin en kleinvee
• Dagelijks ontbijt en lunch die door eigen koks worden
verzorgd
• Menu is de traditionele nsima (maïspap) aangevuld
met vlees, vis of groente
Gezondheidszorg en welzijn
• Eerste hulp voor de kinderen en medewerkers
• Jaarlijks HIV testen
• Aansluiting bij het landelijke preventie- en behandelprogramma van World Health Organization
• Alle kinderen uit het dorp mogen in de middagen
na school bij ons spelen, sporten of hun creativiteit
ontplooien.

André en Paulien met de medewerkers in Malawi

Nelson Mandela

André Oudhuis
Ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening als
IT manager, horeca en als zelfstandig ondernemer. Zijn
omgeving kent hem als positief en een man met humor.
Hij is oplossingsgericht, daadkrachtig, creatief en sociaal
betrokken.
Paulien van Musscher
Kent een gevarieerde carrière in zowel de profit als nonprofit. Ooit gestart als verpleegkundige en na verloop van
jaren overgestapt naar de financiële dienstverlening als
manager opleidingen. Ze is enthousiast, geïnteresseerd in
mensen, culturen en drijfveren, hands on en betrokken.

