
(Nieuwe) dieren bewoners Floja
Ons varken genaamd Zo, van Zus&Zo is bevallen van 
zes schattige biggetjes. Moeder en twee biggen zijn 
inmiddels verkocht,  en achterop de fiets meegeno-
men, ja zo kan het ook. Dat zijn weer inkomsten voor 
FloJa, ‘t leven gaat door. Vier biggen zijn gebleven om 
goed te voeden en op een later tijdstip ook te verkopen. 

FloJa heeft twee nieuwe ‘bewoners’. Best een beetje 
bijzonder, alhoewel, als je gelooft wat men zegt, dat je 
in Malawi het échte Afrika ziet, dan is dit ‘bewoners- 
koppel’ misschien weer niet zo heel bijzonder. Maar 
als je de poort binnen komt rijden, trekken deze twee 
prachtige, statige giraffen wel direct de aandacht. Een 
moeder en haar kalf. Geen levende dieren natuurlijk, 
deze zijn van beton. De twee dieren zijn een geschenk 
van een gulle gever uit Nederland én een afscheids-
cadeautje van Paulien aan FloJa. De credits voor het 
idee gaan naar André. Een giraffe heeft een uitsteken-
de intuïtie. Ze voelen als er problemen zijn en 
daarom is het zo mooi dat ze nu symbolisch 
hun wijsheid uitzenden en waken over FloJa.  
De FloJa kinderen vinden vooral de harige 
kwaststaart (tegen de vliegen) grappig. 
Ze klimmen als we even niet kijken 
met hun sterke, behendige kinder-
beentjes bovenop de 
brede rug. 

Share the sun
Kennen jullie de WakaWaka solar lampen? Een fan-
tastisch Nederlands concept dat in 2012 is gestart. 
WakaWaka zorgt ervoor dat iedereen de energie van 
de zon kan gebruiken. Als je er één aanschaft doneer 
je er ook één aan mensen in een ontwikkelingsland. Er 
zijn wereldwijd nog 1 miljard mensen zonder stroom. 
Wij waren op bezoek bij Maurits Groen de oprichter, 
wat een inspirerende man. 135 WakaWaka’s hebben 
we meegekregen om te distribueren in Malawi. We 
geven deze lampen niet zomaar weg. Alle kinderen die 
FloJa verlaten en doorgaan naar de lager school krijgen 
er eentje mee naar huis. Zo kunnen ze straks ook in 
avonduren hun huiswerk maken. Ook enkele gezinnen 
in zeer erbarmelijke omstandighe-
den hebben er eentje van FloJa 
gekregen. Moeders kunnen nu 
buiten koken op een vuurtje 
en kinderen leren in hun 
boeken. Wat zijn de gezin-
nen trots op deze lamp. Laat 
er geen twijfel over bestaan 
dat deze solar-lampen echt 
een verschil maken in dit arme 
land. Een fantastisch duurzaam 
cadeau.

Weer een jaar vol Afrikaans avontuur en bijzondere ont-
wikkelingen is voorbij gevlogen. Zonder jullie steun is dit 
allemaal niet mogelijk. Steun in allerlei uitingsvormen, 
van financieel tot georganiseerde activiteiten. Er is zo’n 
hoeveelheid aan grote en kleine projecten waar het geld 
aan besteed kan worden dat het soms moeilijk kiezen is. Er 
is echt enorme armoede in dit mooie land met zoveel lieve 
en vriendelijke mensen. Niet voor niets “the warm heart 
of Africa”. Wij geloven echter stellig in samenwerking met 
de lokale bevolking en niet alleen maar in geven, tenzij er 
natuurlijk sprake is van noodhulpverlening in rampsituaties. 
Wij geloven dat alleen geven niet helpt en juist grote af-
hankelijkheid creëert. Ofwel metaforisch refererend naar het 
Bijbelverhaal, leren we iedereen liever zelf te vissen en 
geven we ze daarom graag een hengel.   
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Let them grow
Dit jaar zijn er 24 nieuwe kinderen bij de start van 
het nieuwe schooljaar bijgekomen op onze kinder-
opvang. De start van het schooljaar laten we voor 
het gemak weer samenvallen met de start van de 
Primary School. In Malawi is er geen officieel kleuter-
onderwijs, daarom houden we ons aan dat ‘ritme’. 
Dagelijks komen er bijna 90 kinderen bij ons, ze 
krijgen les en we zorgen voor 2 maaltijden per dag 
zodat ze voldoende energie hebben om de lessen te 
volgen en ook heerlijk te kunnen spelen.
Dit jaar zijn er weer 5 iPads geschonken waardoor 
de iPad klas is uitgebreid. Iedere groep krijgt 1,5 uur 
iPad les in de week en zo kunnen ze leren op hun 
eigen tempo. 
De 24 kinderen die FloJa hebben verlaten om naar 
de Primary School te gaan hebben een mooi af-
scheid gehad. Deze kinderen blijven we zeker volgen 
na het verlaten van FloJa. Het blijkt dat de kinderen 
die FloJa verlaten bovengemiddeld presteren op de 
Primary School. Een compliment voor ons allemaal. 

Klimaatspijbelen
Met hooggeheven handen en de vuisten krachtig in 
de lucht beukend zijn 62 pubers trots op hun prestatie. 
Ze slaan hun handen ritmisch op felgekleurde em-
mers terwijl ze roepen: ‘We are the Best, We are the 
Best!!” Een kippenvel momentje. Het is kleinschalig 
maar o zo bevredigend en vast net zo krachtig als 
een demonstratie zoals wij die kennen. Ongeveer 
rond deze tijd staan de Europese kranten bol van 
het ter verantwoording roepen van wereldleiders 
op de klimaatconferentie volgen ook in Nederland 
vele voorbeelden van klimaatspijbelaars of andere 
vormen van jeugdig protest. Samen met Daniel Mvu-
la, een jonge zeer gedreven bevriende leraar uit het 
nabijgelegen Nyungwe ontstaat een idee voor een 
actie om nieuwe schoolbanken te ‘verdienen’ voor 
de groep 14-jarigen. De helft van de kinderen zit na-
melijk nog op de grond. 
Hierdoor geïnspireerd geven we de groep een ver-
eenvoudigde ‘klimaatopdracht’. Twee gastlessen over 
klimaatverandering maakt een makkelijk te herken-
nen vertaalslag door te verwijzen naar het vuil in de 
straten van hun eigen dorp Nyungwe. Overal, écht 
óveral ligt papier en de aanblik van blauwe plastic 
zakjes domineert de omgeving. Het project wordt 
door de jongeren ‘Keep Nyungwe Clean’ gedoopt. 
Met iedere verzamelde emmer afval verdienen ze 
een geldbedrag (van FloJa) waarvoor ze uiteinde-
lijk 8 nieuwe schoolbanken hebben kunnen kopen. 
Ruim 650 emmers vuil, en nee, de klus is natuurlijk 
nog lang niet klaar maar de toon is gezet en een 
begin gemaakt
Een tweede clean-up project was ook zo succesvol. 
De kinderen geven zelf aan wat ze met hun verdien-
de schoonmaakacties willen bereiken. Eén klas is 
heel duidelijk, ze willen de klas geschilderd hebben 
en elektriciteit in de klas zodat ze ook na school nog 
kunnen leren of huiswerk kunnen maken. Wat fan-
tastisch om dit samen met de kinderen te doen. Zij 
kiezen duidelijk voor hun toekomst. 

Studenten samenwerking met NL
Alvast vooruitlopend op 2020 is er een samenwer-
kingsprogramma met het Jan Arentsz college in 
Alkmaar in voorbereiding. 20 studenten in de leef-
tijd van 16-17 jaar zullen komen kamperen op onze 
camping en buddy worden met studenten uit Nga-
ra en omgeving. Voor ongeveer 14 dagen zullen zij 
het reilen en zeilen van het dagelijks leven van de 
Malawiaanse leeftijdsgenoten 
gaan ervaren. Wat een interes-
sante uitdaging. De vliegtickets 
zijn al geboekt. 

Verjaardagen
Zo vanzelfsprekend als we dat in Nederland vinden, 
zo verbaasd en verlegen reageren de kinderen van 
FloJa als ze jarig zijn en de verjaardag gevierd wordt. 
Veel mensen weten vaak niet eens welke dag ze ge-
boren zijn en er is vaak geen geld om iets te vieren. 
Dus is een vrij ongewoon gebruik ingevoerd. Ook 
al is het misschien een beetje ‘westers’, we willen 
symbolisch het moment benutten om de kinderen 
een speciaal gevoel te geven. En dat kan ook zonder 
hoge kosten. Iedere klas heeft zijn eigen speciale 
vrolijk gekleurde ‘verjaardagskussen’ waar de jarige 
de hele dag op mag zitten. Ook tijdens ontbijt en 
lunch als alle anderen op de grond zitten. En dan 
komt misschien wel het móóiste moment van de 
dag. Aan het einde van de dag krijgt de jarige van 
Meneer Edmond een knalrode ballon aan een touw-
tje. De ballon mag mee naar huis om aan de ouders 
te laten zien. 

Onderhoud
Omdat we veel last hebben van termieten moet er regelmatig e.e.a. vervangen 
worden of slim nagedacht worden. Er is een zandbak om de klimtoestellen 
gemaakt, de schommels zijn opnieuw geschilderd en ook de kabelbaan heeft 
goed onderhoud gehad en wordt weer intensief gebruikt. Ook zijn alle daken 
weer gecontroleerd en onderhouden. 
De bekendheid van onze camping begint aardig toe te nemen, het aantal 
bezoeken is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Voor ons reden om het e.e.a. 
aan onderhoud te doen. O.a. de verlichting en pomp van de sproei-installatie 
van de tuin zijn vernieuwd.
Sinds april is de warm water boiler geïnstalleerd. Gelet op het aflopende terrein, 
de tank staat een paar meter lager dan de boiler, moet de watertank anderhal-
ve meter gelift worden. Lasser Patrick heeft een enorm en stevig frame gelast 
maar er was nog niet nagedacht hoe dit gevaarte omhoog moest. Uiteindelijk 
lijkt de bulldozer de beste optie. Malawi is een land van consensus, het Neder-
landse polderen is hier niets bij. Vele uren gaan voorbij voor een gezamenlijk 
besluit is genomen. Maar toch nog vlak voordat de kolossale bulldozer richting 
FloJa uitrukt, wordt het besluit plotseling gewijzigd. Patrick moet het frame 
ontmantelen en boven op het dak opnieuw in elkaar lassen. Ook dit is gelukt.

Share the gift of giving.
Een prachtig concept van Monique Molenaar 
van IamMozi heeft haar bij ons gebracht. Wij 
zijn dankbaar dat zij alle kinderen een t-shirt 
heeft kunnen schenken dankzij de steun van 
haar concept ‘een t-shirt voor een t-shirt’: sha-
re the gift of giving 

Uitbreiding
De komst van een nieuwe vrijwilliger betekent ook de 
bouw van een extra huisje. De slimste oplossing is een 
uitbreiding van de B&B met een extra kamer en een eigen 
douche en toilet. Met de goedgekeurde tekeningen van 
André in de hand zijn de mannen van bouw erg hard aan 
het werk gegaan, met soms gevaar voor eigen leven want 
de bouwvoorschriften zijn in Malawi iets anders dan in 
Nederland. De bouw vordert gestaag en de verwachting is 
dat het onderkomen rond het uitkomen van deze nieuws-
brief gereed zal zijn. 



Vertrek van Paulien
In het licht van ‘kiezen’ hebben we een moeilijke 
keuze gemaakt. Paulien trekt zich terug uit FloJa. Na
3½ jaar FloJa Malawi, met de meest waanzinnige, 
verwarrendste, leerzaamste, dankbaarste, prachtigste 
en mooiste ‘bladzijden uit haar levensboek’, draag ze 
het stokje over. In deze 3 ½ jaar heeft André zich, 
met zijn daadkracht en creatieve inventiviteit, tot 
een inmiddels ingeburgerde Europees-Afrikaanse 
duizendpoot ontwikkeld. Die altijd recht op zijn doel 
afgaat en helemaal zijn draai heeft gevonden in dit 
fascinerende Afrikaanse land. Wij zijn ervan over-
tuigd dat FloJa en alle andere projecten (zoals de 
Ngara Primary School) op deze manier goed zullen 
blijven draaien. Want dat wat Floor en Jan ooit zijn 
gestart, hebben zij samen verder uitgebouwd. Ieder 
vanuit hun eigen unieke kwaliteiten. Pien: “Als we 
onze goede vriend Eston Bongolo mogen geloven is 
het in deze cultuur vrij ongebruikelijk om hier openlijk 
over te praten. Wij wilden toch liever een oplossing 
die in beide culturen past. En na zorgvuldig overleg 
met het  management Edmond en Collate, is het  en 
onderwijzend personeel viel samen met het einde 
van het schooljaar. Een gedicht van tuinman Mickel, 
een sfeervol, melancholisch Malawiaans afscheids-
lied en het volgens traditie dansend brengen van 
de geschenken, veroorzaakte een brok in ieders keel 
en deed tranen vloeien. Het was er allemaal en het 
was goed. De symbolische afscheidssteen met vlin-
der en de symboliek van saaie rupsen die zich na 
hard werken ontpoppen tot prachtige vlinders. En 
het verleggen van een steen in de rivier waardoor 
de stroom voor altijd anders gaat, werd begrepen”. 

Vol dankbaarheiden een rugzak vol herinneringen is 
Paulien vertrokken op 15 augustus voor een individuele 
ongeorganiseerde 4-weekse rugzakreis naar Malawi 
en Zambia met als eindbestemmingen Nederland en 
de wijde wereld. Er is een steen verlegd….

André zal met de aandacht en drive die we van hem 
kennen, Floja voortzetten, samen met een nieuwe 
vrijwilliger. Pauliens rol zal nader ingevuld worden 
en mogelijk vanuit Nederland verbonden blijven aan
FloJa. Want alles rond FloJa is volgens Paulien en 
André ‘ons kind’ geworden waar we een ongekende 
betrokkenheid en zelfs een soort liefde voor zijn 
gaan voelen.

Health
Om onze kinderen goed in de gaten te houden zor-
gen wij voor een maandelijkse health check. Alle 
kinderen worden gewogen en gemeten om zo de 
ontwikkeling goed te volgen en waar nodig tijdig 
actie ondernemen. Het wordt voor heel veel mensen 
in het noorden van Malawi een heel moeilijk 
jaar. De oogst was slecht dus de mensen 
hebben onvoldoende mais kunnen 
oogsten en de volgende oogst is pas 
in mei volgend jaar. Omdat er on-
voldoende is geoogst is er ook bijna 
niets verkocht en is er bijna geen 
geld verdiend. Bij veel mensen is de 
eigen voorraad mais nu al op. Op de 
markt is de prijs al tweemaal zo hoog 
als vorig jaar. Door schaarste stijgt de 
prijs van een emmer mais zelfs per dag. 
Ook de overheid verkoopt mais maar heeft zelf 
ook niet genoeg. En daarom wordt er maar één emmer 
per persoon verkocht en is er ook nog een maximum 
per dag (bijv. 300 emmers). Als je niet bij de eerste 
300 bent krijg je niets. Dus heel vroeg, heel lang in 
de rij staan. De mensen staan bij de ‘Admarc’ in de rij 
(distributie netwerk van de overheid)’ om een em-
mer te bemachtigen, op 300 meter van FloJa. 
Op dit moment hebben we voldoende voorraad bij 
FloJa, maar als we deze taferelen zien, wetende dat 
we nog maanden moeten wachten tot de volgende 
oogst, maken we ons best wel zorgen om de mensen 
in het noorden van Malawi.

Verkiezingen in Malawi
Op 21 mei 2019 gingen ongeveer zeven miljoen 
geregistreerde Malawiërs naar de stembus. Zij 
mochten in drievoud hun stem uitbrengen voor 
een nieuwe president, een parlementskandidaat én 
voor de lokale gemeenteraad. Meer dan 50% van de 
geregistreerden zijn jonger dan 34 jaar. De huidige 
president Mr. Peter Mutharika (78 jr.) die de laatste 
verkiezingen in 2014 met 36.4% won, mag het dit 
jaar opnemen tegen 7 andere kandidaten. Slechts 3 
daarvan maken een serieuze kans voor het nieuwe 
presidentschap.
Maanden rijden er auto’s met harde en veel te schel 
brullende luidsprekers door het land. Of rijden er 
kleine vrachtwagentjes vol zingende, swingende 
partijvertegenwoordigers in de laadbak. Zijn er grote 
bijeenkomsten waar biljetten Malawiaanse Kwacha 
rond worden gestrooid om zieltjes te winnen. Het 
houdt de gemiddelde Malawiër sterk in zijn greep 
en politiek is hét onderwerp van de dag. Net als in 
Europa zijn de meningen verdeeld en versplinterd. 
Ontevreden over het huidige beleid, verbolgen over 
corruptie en zelfverrijking wil de Malawiër het liefst 
een nieuwe koers. Malawi heeft als één van de arm-
ste landen van de wereld, zo kei- en keihard een 

goed werkend bestuur nodig. Maar zoals dat overal 
gaat in de politiek zijn er veel mooie woorden en 
weet men niet goed wie echt te geloven. Wie van 
de kandidaten zal zich een eerlijke en betrouwba-
re leider tonen, krachtig handelen en doen wat hij 
belooft.
Voor ons was het allemaal bijzonder boeiend om te 
volgen. Ongelofelijk hoe inventief informatie zich 
verspreidt zonder de middelen die wij in het Westen 
kennen. Door het land reizen en van ‘mond tot mond’ 
nieuws verspreiden blijkt nog steeds heel goed te 
werken. Gelukkig bleef het overwegend rustig. De 
lagere school van Ngara was één van de 5000 lan-
delijke stem-locaties. De uitslag laat in totaal 8 da-
gen op zich laten wachten. Ergens begin juni is er 
duidelijkheid maar niet iedereen is het eens met de 
uitslag dus zijn er geregeld demonstraties. Zelfs tot 
nu toe is er nog geen duidelijkheid over wie nu echt 
de president zou moeten zijn. Vooralsnog blijft de 
huidige president aan.
Op FloJa gaat het dagelijkse werk gewoon door. De 
dag van de verkiezingen zijn er weinig kinderen op 
school. Ondanks dat dit geen officiële feestdag is, 
houden ouders hun kleuters blijkbaar bij zich.

Van het bestuur
‘In het jaar 2019 pakken we door’, was onze belofte 
in het verslag over 2018. Ik kan met trots melden, 
dat dat meer dan waargemaakt is. Diep respect voor 
de bevlogen bestuursleden, vrijwilligers en het team 
in Ngara, Malawi. En voor onze sponsoren en dona-
teurs met prachtige giften in geld en natura.

Het was een bewogen jaar. In april 2019 werd aan-
gegeven, dat Paulien terug zou keren naar Neder-
land. Dit zware besluit werd door het bestuur en 
Andre en Paulien langs alle klippen en valkuilen 
met formidabele inzet en visie geloodst. 

De Meet & Greets in Drunen en Alkmaar waren een 
succes. Naast de inspiratie van André en Paulien voor 
de werkgroepen Alkmaar, Drunen en Vleuten leverde 
dat het mooie verhaal van ‘De Vis en De Hengel’ op, 
een vertaling van onze visie.

Het CBF-certificaat is succesvol verlengd.

De derde Floja Malawi kalender is schitterend ont-
worpen en te bestellen. In de maand december 
wordt weer het succesvolle kerststukjes project on-
der leiding van de onvermoeibare Wil de Groot uit-
gevoerd. De kerstkaarten actie leverde onverwachte 
extra donaties op. Dankbaar, dat onze vrijwilligers 
en sponsoren zo het verschil maken in deze wereld.

In Malawi is de bouw van Ngara Primary School verder 
opgepakt en worden nieuwe klaslokalen stap voor 
stap gerealiseerd. Het belangrijkste issue blijft het 
benodigde commitment van de lokale bevolking. 

Op zondag 30 juni is de tweede succesvolle fiets-
tocht georganiseerd in Noord-Holland.

In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor een 
bezoek van 20 leerlingen van het Jan Arentszcollege 
Alkmaar aan FloJa Malawi in de voorjaarsvakantie 
2020. Geweldig om te zien hoe ze dit avontuur voor-
bereiden en bezig zijn met crowdfunding voor hun 
reis en alles wat erbij komt.

In 2019 zijn we wederom financieel gezond.   In 2020 
moeten we bewijzen, dat een fantastisch jaar kan 
worden geprolongeerd over meerdere jaren. Ik heb 
alle vertrouwen dat het mede door u gaat lukken.

Namens de kinderen en alle betrokkenen in Malawi 
en Nederland wensen wij u fijne feestdagen en een 
liefdevol en gezond 2020.

Namens het bestuur,
Eric Weiffenbach, Voorzitter  

Stichting FloJa Malawi 
Safariweg 275
3605 MD Maarssen (Nederland) 
info@flojamalawi.nl
ANBI: 819 257 205 
IBAN: NL26 RABO 0126 5570 39 
KVK: 1722 3700



Education is 
the most powerful weapon
Met het dorp is keihard gewerkt aan de realisatie 
van de eerste twee klaslokalen en 16 toiletgebou-
wen voor de Ngara Primary School (NPS). Onder-
deel van het 5-jarenplan om deze te verbeteren. In 
vier maanden tijd is een prachtig gebouw neerge-
zet waar iedereen super trots is. Iedereen uit het 
dorp heeft meegeholpen, zand en stenen sjouwen 
en de inzet van eigen ossenkarren. De lokalen zijn 
feestelijk geopend en ook de schoolbanken zijn een 
feit. Wat is iedereen ontzettend blij! De bouw van 
de volgende twee vordert gestaag. Het blijft een 
uitdaging om het schoolgeld te innen dat ingesteld 
is om er ook echt een gezamenlijk project van te 
maken. Zonder schoolgeld geen bouw voor nieuwe 
klaslokalen. We zijn met de  ‘baas’ van de hele zone 
(de TA = Traditional Authority) in overleg over hoe 
we het schoolgeld van 1.000 kwatcha per termijn 
per kind (€ 1,00) bij alle scholen gaan invoeren en 
nog belangrijker, hoe we het schoolgeld ook daad-
werkelijk kunnen gaan innen.

Waaraan wordt uw geld besteed?
• Salariskosten van de 23 lokale medewerkers
  € 16.485.
• Eten, drinken en gezondheidsvoorzieningen van 
 de kinderen en medewerkers in Malawi € 10.742
• Gas, licht, water en autokosten € 6.182.
• Onderhoudskosten van het terrein (school-
 gebouwen, speeltuin) en dieren (80 kippen, 
 4 varkens en 4 honden) in Malawi € 7.660
• Bestuurskosten (dit zijn voornamelijk bank- en
 administratiekosten) van de Stichting in NL € 680.
• Licenties en administratiekosten in Malawi € 4.193

• Kosten Projectleiding in Malawi (André en Pien) 
 bestaande uit verzekeringskosten (€ 4500), 
 vergunningen (€ 1.200), 1 x retourvlucht 2 personen 
 naar Nederland (€ 2000) en een onkostenver-
 goeding (€ 100 p.p. per maand). Verder de immigratie-
 kosten in Malawi. Totaal € 11.556
• Verder bedragen de afschrijvingen in 2019 € 12.564. 
 Dit bedrag is nodig voor de vervanging van de 
 gebouwen (keuken, magazijn, 4 leslokalen, 
 toiletten) en auto in Malawi.


