
Het roer om
Nieuwsbrief 2021

Weer is een jaar vol Afrikaans avontuur en bijzondere
ontwikkelingen voorbij gevlogen. Ondanks het feit dat
covid-19 de hele wereld nog steeds in z’n greep heeft
blijven jullie ons steunen, in allerlei vormen. Van
financieel tot georganiseerde activiteiten. Samen
kunnen wij de hele wereld aan! Wij geloven nog steeds
stellig in een betere toekomst voor de kinderen in
Malawi. We zijn dankbaar en trots op de mooie
projecten die we met jullie steun kunnen realiseren.

Gegarandeerd drinkwater voor 500 gezinnen
Wat misschien niet iedereen weet is dat ongeveer
500 gezinnen schoon drinkwater komen halen bij
FloJa. Op ons terrein hebben we verschillende
tappunten om water te halen en de hele dag is het
dan ook een komen en gaan van mensen die emmers
vullen en deze dragend op hun hoofd mee naar huis
nemen. In de dorpen in Malawi zijn geen
waterleidingen. We hebben een eigen pomp. Twee
keer per dag pompen we 3500 liter water vanuit onze
50 meter diepe waterbron naar een waterton die
hoog op een stalen constructie staat. Hierdoor is er
op het hele terrein waterdruk.

Bouw en onderhoud

Regentijd en hevige stormen in Malawi
Vanaf de start eind december tot mei regent het
overdag bijna niet, maar kan het er vooral ’s avonds
heftig aan toe gaan. Veel wind, storm en onweer en
bliksem om de twee seconden. Een prachtig gezicht,
zeker over het meer, maar soms ook wel
beangstigend. En zo ongelofelijk veel regen…je wilt
dan echt niet naar buiten. Het dak van het nieuwe
klasgebouw van de lagere school in het dorp was er
door een heftige storm af geblazen. Zeer triest
natuurlijk want we waren er juist zo trots op! Met
hulp van het ‘ministerie van rampen’ wordt nu geld
gezocht voor het herstel. Bij het verschijnen van deze
nieuwsbrief is er als het goed is een oplossing.

Een ECHT klaslokaal
Dankzij onze sponsors zijn er weer klaslokalen
gerealiseerd in Ngara. Binnenkort zijn er dus al zes
klaslokalen met meubels voor de kinderen in het
dorp. Wat is iedereen blij en wat zijn wij trots! Zeker
als je je realiseert dat de meeste kinderen voor het
eerst aan een (school) bank zitten! Hieronder een
impressie van wat we allemaal nog meer van plan zijn
om te bouwen aan klaslokalen, toiletgebouwen en
lerarenhuisjes.

Ook bij FloJa kwam de storm langs. Een gezonde
boom werd met wortels en al omver geblazen en
miste gelukkig net de keuken en wonder boven
wonder ook de elektriciteitskabels op het terrein. Wat
hebben we geluk gehad! Gelukkig is er niemand
gewond geraakt en viel de schade mee, de
personeelsleden hebben de keiharde boom vol
scherpe stekels in stukken gehakt, gewoon met een
eenvoudige bijl. Chapeau voor de mannen.



Health

De plaatselijke kliniek
Jeffrey was van de schommel gevallen en had een
scheur boven zijn hoofd. In de kliniek zijn geen
voorraden hechtdraad en naald aanwezig. Dus gaat
iemand op pad om dit bij een winkeltje in het dorp te
kopen terwijl de patiënt wacht op de gang. In ‘de
behandelkamer’, waar je vanwege de viezigheid niet
behandeld wilt worden, wordt hij op een plastic
schort op de tafel gelegd. De injectie voor de
verdoving lukte helaas drie keer niet. Waarschijnlijk
was de injectiespuit verstopt. Dus maar hechten
zonder verdoving. En omdat de medicijn uitgiftebalie
geen ibuprofen had moesten we deze zelf in het dorp
kopen. Meteen ook maar even een grote lolly gekocht
voor de stoere bink.

Dokters in Malawi zijn eigenlijk verpleegkundigen die
een 3-jarige opleiding volgen tot ‘clinical officer’.
Meer dan 40.000 mensen (8200 gezinnen) zijn direct
afhankelijk van deze kliniek. Er zijn 2 ‘clinical officers’
en een paar assistenten. Medicijnen en materialen
zijn vaak niet aanwezig omdat deze niet geleverd
worden.

Corona in Malawi
Begin van het jaar was Malawi in de greep van 2e
coronagolf. Corona leek ‘weg’ uit Malawi, het
normale leven ging weer zijn gangetje en eigenlijk
hield niemand nog rekening met het virus. Kerken
zaten weer vol en op begrafenissen zaten rustig 800
mensen hutjemutje bij elkaar. Maar ineens was het
virus weer terug, via Zuid-Afrika. Veel Malawianen
werken in Zuid-Afrika en er is dus veel reisverkeer
tussen beide landen. Een vliegreis is te duur en
daarom nemen de meeste mensen de 3 daagse
busreis (een heerlijke haard van besmettingen
natuurlijk). Bij de grens wordt er gecontroleerd maar
voor € 2 is iedere douanier bereid een oogje dicht te
knijpen.

Tot er in één week tijd 2 ministers overleden aan
corona en het aantal besmettingen en slachtoffers
enorm toenam. Toen besloot de overheid dat alle
scholen weer dicht moesten, dus ook FloJa.
Ook hier in Malawi is iedereen verplicht
mondmaskers te dragen in winkels, officiële
gebouwen en op straat.

HIV testen op Floja
Jaarlijks organiseert FloJa HIV testen voor alle
kinderen en personeel (voor beiden verplicht). Maar
ook ouders en andere mensen uit de buurt zijn meer
dan welkom. Zo’n 200 mensen worden getest in
samenwerking met het ziekenhuis in Karonga. Zij
zorgen voor gekwalificeerde medewerkers met
voldoende testmateriaal. Veel ouders wachten om
zich te laten testen. Er vloeien natuurlijk heel wat
traantjes maar het is ook grappig om te zien hoe de
Malawianen dit (niet) organiseren.

Privacy regels zijn hier totaal anders. Iedereen zit
gewoon rond het klaslokaal waar de testen worden
afgenomen. Alle kinderen en ouders zien hoe anderen
zich laten prikken en er zijn natuurlijk ook kinderen
bang. Soms wordt dan even ‘de harde hand’ gebruikt.
Gelukkig waren er maar een paar gevallen positief.
Die ondersteunen we om de juiste medicijnen te
krijgen, want met de juiste medicijnen valt er prima
mee te leven.

Om dit water omhoog te pompen hebben we echter stroom nodig en dat is een uitdaging. We zijn
aangesloten op het elektriciteitsnet maar de stroom valt meerdere keren per dag uit, soms wordt
er dagen geen stroom geleverd. En geen stroom betekent dan geen drinkwater…..

Met een donatie van Triodos Foundation hebben we eind mei een solarinstallatie kunnen
aanschaffen. Een bedrijf uit Lilongwe (600 km bij ons vandaan) heeft deze geïnstalleerd. In Malawi
is er volop zon en door de 10 zonnepanelen en een accu op een klaslokaal kunnen we energie
produceren en opslaan. Onze buren (en wij zelf natuurlijk ook) hoeven zich geen zorgen meer te
maken over het hebben van schoon drinkwater.



Educatie
We mogen weer!
Na een lock-down van 5 weken mochten de kinderen
eind februari weer komen. Een klein nadeeltje was
dat het regende in Malawi, maar dat is natuurlijk wel
weer heel goed voor de gewassen op het land.
Normaal als het regent komen niet alle kinderen naar
school maar op deze dag was het ‘volle’ bak. Heerlijk
om de geluiden van de spelende kinderen weer te
horen! Het ontbijt en lunch smaakte de kinderen
goed, fijn dat ze weer twee goede maaltijden konden
krijgen.

Medewerker Henri Mwalweni overleden
Henri was sinds 2009 in dienst van FloJa als nachtwaker. Floor en Jan hebben hem aangenomen, niet
vanwege zijn ‘kwaliteiten als nachtwaker’, maar vooral omdat Henri fysiek een erg kwetsbaar persoon
was. ’s Nacht werken bleek voor hem uiteindelijk erg lastig en daarom werd hij de ‘portier’ overdag.

Door zijn fysieke gezondheid lag hij regelmatig in het ziekenhuis en we hebben hem altijd (financieel)
ondersteund. Uiteindelijk werd het werk overdag voor hem ook te zwaar. Daarom hebben we hem op
31 december 2020 met ‘pensioen’ gestuurd. Voor alle medewerkers van FloJa hebben we een
pensioenregeling afgesloten (ze betalen zelf 5% en daar bovenop FloJa nog 10%) aan
pensioenpremie. Helaas mocht zijn pensioen maar 3 maanden duren…

We hebben de familie geholpen met de aanschaf van een kist en het transport naar zijn
geboortedorp. Het was een indrukwekkende begrafenis, meer dan 600 mensen en een heleboel
speeches. Ook André mocht een speech houden (als één van de laatsten want dat gaat op hiërarchie:
de chief van het dorp als laatste).

Een onverwoestbare bal
Wat zou dat een uitvinding zijn. Kinderen vinden
natuurlijk niets leuker dan spelen met een bal. Maar
op de rotsgrond in Malawi en met alle doornstruiken
houdt geen bal het langer dan een dag vol. Goede
doelen organisatie ‘168million’ heeft deze laten
ontwikkelen. Na contact zijn direct 6 ballen
opgestuurd. Wat zijn de kinderen en wij blij. En de
test of hij echt onverwoestbaar is? Deze is natuurlijk
direct begonnen!

Een mooie toekomst voor Ritah
Ons verlegen buurmeisje Ritah bleek slechthorend te
zijn. Er was geen geld om een dokter te bezoeken.
André is samen met haar moeder naar het ziekenhuis
gegaan. Na een geluidstest mocht ze binnen twee
weken gehoorapparaten ophalen. Ritah is 17 jaar en
was nog nooit naar school geweest. Maar hoe kunnen
we haar een mooie toekomst geven?

Het antwoord lag dichtbij.
Rosemary de ‘huisnaaister’
van FloJa en lerares op de
Technische school in het dorp
(lees middelbaar beroeps-
onderwijs) gaat haar opleiden
tot naaister in haar een eigen
atelier in het dorp vlak bij
FloJa. Ritah kan nu een vak
leren, is onder de mensen, zal
steeds meer gaan
communiceren. Vooral haar
eigenwaarde heeft een
enorme ‘boost’ gekregen.

Het laatste nieuws is dat met hulp van een sponsor in 
NL een naaimachine is gekocht. Zij kan nu zelf jurkjes 
maken die haar moeder met winst op de lokale markt 
kan verkopen. 



En bezoek aan Nederland
Na 2,5 jaar was André in NL om vrienden en
bekenden weer te zien, maar ook om andere
geïnteresseerden te vertellen over zijn avonturen in
Malawi en de prachtige projecten van FloJa, zoals de
Ngara Primary School. Hij was aanwezig bij de
geweldige sponsorfietsactie in het Noord-Hollandse
Oudkarspel en Langedijk die voor het vijfde jaar werd
georganiseerd. Iedereen kon meedoen met drie
verschillende fietstochten van 45-80-100 km. Heerlijk
eten (van Chantel en Johan), een borrel en gezellige
muziek maakten de afterparty compleet. Deelnemers,
sponsoren en bevlogen vrijwilligers zorgden weer
voor een top evenement. Wat zijn we trots en
dankbaar op het resultaat van ruim €4.000!

Overig
Micro kredieten – Fortune!
Vorig jaar waren leerlingen en drie leraren van het Jan
Arentz collega uit Alkmaar op bezoek en dit leverde
mooie en bijzondere vriendschappen op. Zo ook
tussen leraar Willem (en zijn vrouw Jacquelien) en
Fortune Luhanga, die met zijn familie in een heel klein
arm huisje in het dorp woont.

Met het geld dat Willem kreeg voor zijn 25-jarig
jubileum wilde hij iets doen voor Fortune. Fortune
wordt opgevoed door de eerste vrouw van zijn vader.
Zijn moeder (de tweede vrouw) is namelijk 7 jaar
geleden overleden. Naast Fortune zorgt deze vrouw
voor nog vier andere kinderen. We hebben het geld
niet geschonken maar als lening verstrekt en samen
met de familie drie kano’s en visnetten gekocht.

Nu kan er elke dag vis gevangen en verkocht worden
wat zorgt voor voldoende inkomen voor het gezin. En
er kan zelfs afgelost worden op de lening. We
verwachten dat het gezin over twee jaar schuldenvrij
kan zijn en dat er dan zelfs gespaard kan worden voor
bijv. een eigen huis. Vanuit FloJa blijven we dit gezin
begeleiden. Geluk of rijkdom? Fortune is very happy!

Bezoek uit Nederland
Wat was het fijn om na 1,5 jaar weer eens bezoek te
krijgen. Er zijn helaas ook helemaal geen bezoekers
geweest op de kleine camping. Vriend Wim Hoekstra
uit Nederland kwam op bezoek. Wim wilde het leven
in Malawi, de wereld van André, weleens meemaken.
Naast tijd voor ontspanning, uitstapjes naar twee
natuurreservaten, voetbal kijken en zwemmen in het
meer, hebben zij ook veel gediscussieerd over de
(on)mogelijkheden in dit mooie land.

Daarnaast hebben zij bedrijven bezocht die om
financiële hulp vragen en besloten om één bedrijf te
helpen met een lening. Dit bedrijf wil brandstof
blokken gaan persen van vliesjes van de rijstkorrel
(wat in Malawi afval is). Het bedrijf hoopt dat zij
mensen en organisaties in Malawi kan overhalen om
geen bomen meer te kappen om op hout te koken,
maar juist deze ‘rijst briketten’ gaan gebruiken. Een
prachtig initiatief!

Floja Kalender 2022

De prachtige nieuwe FloJa kalender 2022 is nog te
bestellen! Steun je ook onze mooie projecten? Te
bestellen via de QR-code of via onze website:
https://www.flojamalawi.nl/kalender/

SCAN QR

https://www.flojamalawi.nl/kalender/


Van het bestuur
FloJa Malawi is het jaar goed doorgekomen. Iedere dag komen er weer mooie, bijzondere en
soms ook verdrietige verhalen uit Malawi. Er is het afgelopen jaar toch weer veel gebeurd en
deze nieuwsbrief staat vol met berichten hierover. Dankzij de inzet van André en het team op
FloJa draait alles goed door en dat is een bijzondere prestatie geven de gevolgen van de
pandemie. Voor André was het in september en oktober een mooie ervaring na lange tijd weer
in Nederland te zijn. Hij heeft veel vrijwilligers, donateurs en sponsoren gesproken en weer van
de Nederlandse lucht en cultuur kunnen genieten.

Deze keer willen wij deze nieuwsbrief ook gebruiken om een uitgebreide toelichting te geven
op de veranderingen binnen het bestuur. Tijdens de fietstocht voor FloJa Malawi op 2 oktober
jl. hebben wij afscheid genomen van Marianne van der Meer. Marianne was ruim 10 jaar
penningmeester en wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage. De afgelopen maanden
heeft Marianne haar werkzaamheden overgedragen aan Miranda Vos. Miranda was 20 jaar
eigenaar van haar eigen administratiekantoor en zij zal het penningmeesterschap tijdelijk
overnemen. Wij zijn blij dat Miranda voor continuïteit zorgt, zodat het bestuur de gelegenheid
heeft een nieuwe penningmeester te vinden die weer langere tijd deze belangrijke functie gaat
vervullen.

Tijdens de Meet & Greet met André hebben wij op 2 oktober ook afscheid genomen van Hans
Verduin. Hans was 4 jaar lid van het bestuur. Als bestuurslid onderhield Hans de contacten met
de vele vrijwilligers en sponsoren in de omgeving van Alkmaar. Hans blijft betrokken bij de
organisatie van de jaarlijkse fietstocht, maar vanwege zakelijke drukte heeft Hans besloten
terug te treden. Hans, hartelijk dank voor je bijdrage! Tegelijkertijd is Wim Hoekstra als
bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Wim is voor André en enkele andere bestuursleden
een bekende. Wim is medio dit jaar enkele weken bij André in Malawi op bezoek geweest. Hij is
enthousiast geworden en wil graag meehelpen de plannen van de Stichting FloJa Malawi
verder uit te bouwen en te realiseren. Wim is medeoprichter van en Partner bij Quarant.

In the spotlight
Wij staan in de rubriek ‘In de Spotlights’ van
toezichthouder van Goede Doelen, CBF. CBF geeft
zekerheid dat uw donatie op verantwoorde wijze
wordt besteed aan het door u gekozen doel. Op hun
website lichten ze Erkende Goede Doelen uit en nu
die van ons ook.

Elkaar helpen
Hoe mooi is het om elkaar te helpen? Ze delen de
liefde voor Afrika en inmiddels ook voor elkaar. Bekijk
de prachtige video op onze website over het gezin
van de grondleggers van FloJa, Floor en Jan, sinds een
jaar steungezin voor het gezin van Liliane en Penny,
dat gevlucht is uit Burundi.

Nieuwe website
Na 5 jaar vonden wij het tijd om onze website te
vernieuwen. Theo Smith heeft een prachtig ontwerp
gemaakt en samen met Ronald Kok is de nieuwe site
ingericht, echt een flinke klus! De site is ook in het
Engels beschikbaar dankzij hulp van Guy Winchester,
een ‘native spreaker’ en ex-collega van REAAL. Wat
hebben we toch geluk met ons grote netwerk van
vrijwilligers dat ons project willen ondersteunen.



Van het bestuur - vervolg
In goed overleg heeft Eric Weiffenbach besloten het voorzitterschap over te dragen en zijn
positie in het bestuur te beëindigen. Eric is 6 jaar voorzitter geweest en heeft al die jaren een
belangrijke rol gespeeld, o.a. ook in de periode dat André en Paulien FloJa Malawi van Floor en
Jan hebben overgenomen en ook een nieuw bestuur moest worden geformeerd. Wij bedanken
Eric voor zijn inzet en bijdrage aan de continuïteit van de Stichting. Gezien zijn taken bij andere
organisaties zal Eric zich zeker niet gaan vervelen. Tijdens de bestuursvergadering van 6
december jl. is Erik Kelhout als bestuurslid benoemd. Erik is een bekende uit de Alkmaarse
vriendenkring van André en werkzaam bij Triodos bank. Wij zijn erg blij met de kennis en
ervaring van Erik binnen het bestuur.

Tijdens de bestuursvergadering van 6 december is Jelle Hüner als nieuwe voorzitter benoemd.
Jelle is 5 jaar lid van het bestuur en heeft de voorzittershamer van Eric overgenomen. Karin
Schut is sinds jaar en dag secretaris van het bestuur en o.a. dankzij haar inzet ontvangt u deze
nieuwsbrief.

Het bestuur werkt op dit moment aan een nieuwe Strategie voor 2022 – 2027. De verzorging
van de jonge kinderen op FloJa, met onderwijs, gezondheidszorg en voeding blijft onze
primaire taak. Sinds alweer enkele jaren ondersteunen wij ook de Ngara Primary School. Voor
de komende jaren heeft het bestuur het voornemen meer activiteiten en initiatieven te gaan
opstarten in het gebied Ngara-Nyungwe. Daarmee willen wij ook een bijdrage gaan leveren aan
de economische ontwikkeling van dit arme gebied. Hierdoor hopen we ook onze resultaten op
onderwijs te borgen. We zijn in gesprek met een lokaal partnerbedrijf om ons hierbij te gaan
helpen. Het komende jaar zullen wij u hierover uitgebreid gaan informeren.

Dankzij alle donaties, initiatieven van vrijwilligers en sponsoren die ons extra steunen, blijven
wij een financieel gezonde organisatie. Wij hopen in 2022 weer meer mogelijkheden te hebben
evenementen te organiseren en nieuwe donateurs aan ons te binden. Ook blijven wij op zoek
naar sponsoren voor onze projecten en nieuwe initiatieven.

Namens de kinderen en alle betrokkenen in Malawi en Nederland wensen wij u fijne
feestdagen en een liefdevol en gezond 2022. Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Jelle Hüner,
Voorzitter

Stichting FloJa Malawi
Korte Cieweg 54
1901 DX Castricum
Nederland
info@flojamalawi.nl
ANBI: 819 257 205
IBAN: NL26 RABO 0126 5570 39
KVK: 1722 3700
www.flojamalawi.nl

98% van het geld naar Malawi
Het ingezamelde geld wordt voor 98% 
besteed in Malawi en komt ten goede 
aan de bijna 90 kinderen en de 
salarissen van het personeel van FloJa.

De resterende 2% betreft bank-kosten
in Nederland. De Nederlandse leiding 
in Malawi en alle vrijwilligers in 
Nederland werken allen op vrijwillige 
basis en ontvangen geen salaris

Floja Kalender
Floja Kalender 2022  
bestellen? Scan deze 
QR code met de camera 
van uw telefoon!

info@flojamalawi.nl
http://www.flojamalawi.nl/

