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Gelukkig lijkt de coronacrisis overwonnen. Echter de
wereld staat niet stil met oorlogen, economische crisis
en torenhoge prijzen voor zo ongeveer alles. Van
energie en voedsel tot en met brandstof etc. Er lijkt
zich in arme landen een ramp te ontwikkelen.
Desalniettemin blijven wij positief en actief en willen
wij onze mooie, ontroerende en indrukwekkende
activiteiten en gebeurtenissen weer met jullie delen in
onze jaarlijkse nieuwsbrief.

Bouw en onderhoud
Twee klaslokalen in Nyungwe
In juli zijn twee klaslokalen gedoneerd aan een
kleuterschool in het nabijgelegen Nyungwe. Een
privé-initiatief van een vrouw (Modesta) die 70
kinderen in een heel klein schuurtje liet spelen en
leren. Hoe mooi het initiatief ook is, de
omstandigheden waaronder de kinderen werden
opgevangen waren erbarmelijk.

Floja sponsorde twee klaslokalen onder voorwaarde
dat het maximale aantal kinderen per klas niet groter
mag zijn dan 35. Voor haar ‘ongunstig’, want nu moet
zij de inkomsten (de kinderen betalen € 2 per maand)
delen met een tweede leraar.

Maar gelukkig zag zij ook in dat dit in het belang was
voor de kinderen. Contract opgesteld, bouwer
gezocht, lokalen gebouwd. Wat zijn we allemaal
onwijs trots op dit resultaat!

Twee schoolblokken Ngara Primary School
In mei vond een feestelijke ceremonie plaats bij de
officiële overhandiging van de twee schoolblokken
aan de Ngara Primary School. Zelfs de TA
(provinciehoofd) was aanwezig en André had z’n
mooie pak aangetrokken voor deze speciale
gelegenheid. Een bijzonder verhaal achter de
ceremonie: Het is de gewoonte dat alle gasten en
dansers een drankje en versnapering krijgen. En
sommige gasten komen alleen als ze reiskosten
krijgen. Al snel hebben de 40 officials de 120 flesjes
en koekjes op en bleken de mensen die thuisgebracht
waren een reiskostenvergoeding te hebben
gekregen…het blijft een wonderlijk land.

De lokalen hebben we ook voorzien van nieuwe
schoolbanken. De kinderen zijn superblij.
Het hoogste punt
In december heeft gebouw 5 van de lagere school
haar hoogste punt bereikt. Weer een mijlpaal bereikt.
Hiermee is een groot deel van ons 5-jarenplan
gerealiseerd!



Hoe kan het toch dat de voorsprong die onze Floja-
kinderen hebben bij het verlaten van onze
kleuterschool, na ongeveer vier jaar lijkt te zijn
verdwenen? De overheid verplicht leraren om allerlei
gegevens te noteren in speciale boeken (als die
voorradig zijn). Welke leerlingen komen op school of
blijven weg? Wat waren de resultaten van toetsen?
Maar helaas gebeurt er niets met de data en zijn
leraren en hoofden van de school dus ‘blind’ voor wat
er op hun school gebeurt.

90% van onze kleuters gaan naar de Ngara Primary
(lagere) school. Zij hebben een voorsprong op
kinderen die niet naar een kleuterschool zijn geweest.
Dit zie je duidelijk terug in de resultaten van de eerste
schooljaren op de lagere school. Maar na een jaar of
vier zie we dit voordeel helaas afvlakken. Daarom zijn
we samen met het dorp een verbeterplan gestart
voor de lagere school.

Verbeterplannen
Ons plan voorziet naast het verbeteren van de ‘harde’
kant (infrastructuur en faciliteiten) ook in het
verbeteren van de ‘zachte kant’: het verhogen van
betrokkenheid, motivatie en mentaliteit van ouders,
leraren en andere belangrijke stakeholders. De harde
kant heeft ondertussen geresulteerd in tien prachtige
nieuwe klaslokalen met meubilair. Het wordt nu tijd
voor de zachte kant. We zijn een pilot gestart met 2
scholen waarin we inzichtelijk maken hoe scholen en
leraren presteren. Hierdoor kunnen we nu gaan
bijsturen. Het begin is er, iedereen maakt nu in ieder
geval dezelfde toetsen.

Inmiddels is met ondersteuning van verandermanager
Christobel onderzoek gedaan naar waarom kinderen
wegblijven van school en hoe we de samenwerking
van zwakkere scholen met leraren van de beste
school kunnen stimuleren.

In oktober was Christobel in NL (zie meer info
verderop in deze nieuwsbrief) en heeft ze de
resultaten van haar onderzoek gepresenteerd. Een
eerste verbeterplan is besproken met het bestuur en
de eerste acties zijn in gang gezet.

Naast de gesprekken met het bestuur hadden
Christobel en André ook tijd voor ontspanning en een
fijne en gezellige Meet & Greet op 2 oktober in
Alkmaar.

Zonder oordeel
In oktober was het weer flink druk op de inschrijving
dag voor FloJa. In Afrika gelden andere normen,
waarden en overtuigingen dan in onze westerse
maatschappij. Zonder daar steeds bewust van te zijn
zit André vol met (voor)oordelen waar hij dagelijks
mee geconfronteerd wordt.

De inschrijving dag is erg populair en ’s nachts zitten
al mensen te wachten met hun kind. Het eerste
‘oordeel’ gaat al over wachten, dat vinden wij ‘zonde
van onze tijd’. In Malawi is het de normaalste zaak
van de wereld. Je moet bijna overal wachten en er is
niemand die daarover klaagt.

Ongeveer 40 ‘ouders’ komen met hun kinderen. Ze
moeten een gezondheidsboekje meenemen zodat we
kunnen zien hoe oud het kind is. Van de 40 ouders
waren er slechts 3 ‘ouderstellen’: ouders die nog bij
elkaar zijn en samen de kinderen opvoeden. Meestal
is het namelijk een oma, een tante en/of een ander
familielid of kennis die voor het kind zorgt. Vaders zijn
vaak weggelopen omdat ze de verantwoordelijkheid
voor een kind niet willen. Moeders zijn vaak zo jong
dat ze de verantwoordelijkheid niet aan kunnen.
Soms zijn ouders al overleden of werken of studeren
in een andere plaats. In die situaties is het ook de
normaalste zaak dat iemand anders jouw kinderen
opvoedt. Soms is het een keuze, omdat ouders
denken dat het kind bij de andere persoon betere
omstandigheden heeft. Voor ons moeilijk te bevatten.

Educatie



Maar zien we hierdoor veel ongelukkige kinderen?
Zijn kinderen zonder hun ouders ‘beschadigd’ voor
hun leven? Dat valt gelukkig wel mee. Er is ook een
mooie kant aan dit verschijnsel. Kun je niet voor je
kind zorgen dan is er altijd wel een familielid, oma of
kennis die de verzorging overneemt. Wat dat betreft
is de sociale structuur in Malawi compleet
verschillend van dat in de westerse wereld. Degelijke
situaties zorgen dagelijks voor verwarrende
‘worstelingen’, wat is goed en wat is fout? Er is geen
‘waarheid’. Vanuit verschillende perspectieven
kunnen dingen totaal verschillend zijn. Een mooie
levensles!

Kennen jullie Louis nog?
In 2020 is in zes weken tijd met hulp vanuit NL een
huis gebouwd voor Louis en zijn familie. Louis is de
oudste zoon van een gezin van vijf kinderen. Moeder

Democratisch is besloten het energieprobleem aan te
pakken. Er zijn diverse oplossingen aangedragen: een
generator, een solar-systeem, biogas. 90% van de
kinderen koos voor een solar-systeem op school zodat
de avondlessen weer door kunnen gaan. Vanwege
een tekort aan elektriciteit wordt maar een paar uur
per dag stroom geleverd. De kinderen kregen in het
verleden iedere avond extra les op school (en ze
bleven dan ook slapen) om het beste eindresultaat te
halen.

Een FloJa dokter?
In september 2018 schreef Paulien in haar blog over
Zonzi Simfukwa. Een zeer slimme jongen die als een
van de eerste op FloJa heeft gezeten. Ook Zonzi komt
uit een zeer arme familie. We hebben hem financieel
ondersteund op de middelbare school (we hadden
toen een blauwe fiets voor hem aangeschaft). In
december heeft hij zijn examenresultaten gekregen
en is als beste geëindigd op zijn school. Wat zijn wij en

Martha Kanyenda is
weduwe, heeft geen
baan en probeert elke
dag te overleven en haar
gezin eten te geven. Een
van haar dochters, Sayd,
is gehandicapt. Als
oudste zoon voelt Louis
het als zijn plicht zijn
moeder en het gezin te
helpen. In 2020 heeft
Louis zijn middelbare
school afgerond. Met het
resterende geld van de
donaties is Louis een 4-
jarige opleiding tot lasser
begonnen. In Malawi zijn
hiervoor 5 scholen en
het geluk is dat één van

de ‘Technical Colleges’ in ons dorp is. We betalen zijn
schoolgeld, een werkpak en veiligheidsschoenen. Hij
is onwijs trots en wij natuurlijk ook! Hopelijk kan Louis
na deze opleiding zijn droom verwezenlijken en als
lasser zijn familie onderhouden.

Avondlessen kunnen weer doorgaan
Wat zou je in je omgeving willen veranderen en hoe
zou je dat dan aanpakken of kunnen oplossen?
Vrijwilligster Petra heeft meegeholpen aan dit
project. De klas (ruim 100 kinderen!) kozen drie
projecten uit waar we verder wat mee hebben
gedaan of nog gaan doen:
1. Energie: er is hier maar één energie maatschappij
en de stroom valt bijna dagelijks uit (en soms
meerdere keren);
2. Meer schoolmaterialen: o.a. schriften en pennen;
3. Meer leerbanken.

Na een schoonmaakactie in het
dorp is genoeg geld verdiend om
een kleine solar installatie aan te
schaffen en te installeren. Als
toefje op de slagroom: Disco!
Geweldig om dit samen met de
kinderen te mogen doen en wat
een feest! Conclusie van dit
leuke en leerzame project? Deze
les wordt vervolgd!

natuurlijk zijn familie trots op dit
resultaat! Ook omdat hij een
‘moeilijk’ (exact) vakkenpakket
had gekozen. Met deze cijfers
kan Zonzi naar de Universiteit in
Malawi. Zijn droom is dokter te
worden. FloJa gaat er natuurlijk
alles aan doen om hem te
helpen deze droom waar te
maken. Zonzi is een rolmodel
van FloJa en hopelijk een
inspiratie voor vele andere
kinderen in het dorp.

Educatie (vervolg)



In april hebben alle FloJa kinderen een polio
vaccinatie gekregen. Er was in Malawi één polio geval
geconstateerd en de Malawiaanse overheid besloot
daarop om alle kinderen onder de 5 jaar een extra
polio vaccinatie te geven. Ze krijgen twee druppels in
de mond en hun nagel wordt met viltstift blauw
gemaakt (zodat we weten wie gevaccineerd is).

Gezondheid

Na zes jaar terugkeer naar Floja
“Het vliegtuig zakt en raakt de grond, we stappen uit,
kijken en ruiken. We zijn weer thuis! Alweer zes jaar
geleden, wat is de tijd omgevlogen”.

In 2008 besloten Floor Willemen en Jan de Groot
(FloJa) om naar Malawi te gaan om een dagopvang
voor ongeveer 30 kinderen op te zetten. Ze wilden 3
jaar wegblijven, althans dat was het plan. Uiteindelijk
werden het 8 jaar in Malawi en een dagopvang voor
ongeveer 100 kinderen. En nog veel meer.

“Het besluit om terug te keren naar Nederland, was
een moeilijk besluit”, aldus Floor en Jan. “Maar
weloverwogen, niet wetende waar we in Nederland
terecht zouden komen. Het werd Friesland, rust,
ruimte, geen gejaagdheid en waar mensen nog een
praatje met je maken zonder op hun horloge te
kijken. We hebben onze draai (aardig) gevonden, zo
ook onze kindjes Tjobie en Jula die geboren zijn in
Malawi. De jaren verstrijken en elke dag is er wel een
herinnering, gedachte of gesprek over Malawi. Het zit
diepgeworteld, het gaat er nooit meer uit. Het is een
tweede thuisland geworden. Door de jaren heen
denken we aan ‘een keer teruggaan’ maar de tijd was
nog niet rijp. Tot nu! Iedereen was er klaar voor,
tickets werden geboekt en we zijn gegaan. Vol
verwachting en vol met vragen over hoe het nu zou
zijn in Malawi, hoe gaat het met iedereen, hoe gaat
het met het project, wie werken nu op het project,
hoe ziet alles eruit en ga zo maar door.

Overig
We hebben in oktober jl. een enerverende reis
gemaakt met enorm veel indrukken voor zowel onze
kindjes als voor ons. Het voelde als 6 weken geleden
i.p.v. 6 jaar geleden. Met name toen we het terrein
van FloJa opreden. Zoveel bekende mensen, de
prachtig onderhouden gebouwen, bomen die we in
2008 geplant hebben en nu 6 meter hoog zijn; de plek
is nog steeds een oase. Wat zijn we blij! Alles staat er
nog, bijna iedereen is er nog, het project draait nog
steeds!

Maar vooral om te zien hoeveel kinderen nog steeds
genieten en profijt hebben van de dagopvang. Zoveel
blijheid op een kleinschalig project. De maaltijden
worden met zorg bereid, de leerkrachten staan (nog
steeds) vol passie voor de klas, de tuin en het gehele
terrein wordt netjes onderhouden. De kinderen
spelen heerlijk in de speeltuin. En dan niet te
vergeten de mooie klaslokalen en toiletten die zijn
neergezet in het dorp Ngara, de hernieuwde lagere
school!

Dát is waarvoor we in 2008 naar Malawi vertrokken,
om dit prachtige project op te zetten. We hebben
enorm genoten om weer even terug te zijn bij FloJa.
Een grote pluim voor iedereen die er nog werkt, bij
betrokken zijn, zich inzetten en vooral dank aan alle
sponsors!”.

Jaarlijkse fietstocht
In juni (18 juni) is weer de jaarlijkse fietstocht in
Oudkarspel georganiseerd waarbij de opbrengst
geheel voor onze stichting is. Een prachtige sportieve
happening met uitdagende tochten van 45, 80 en 100
km. Het filmpje met een verslag is nog terug te zien
op onze site. Wat een geweldige actie weer!



Vrijwilligster Petra
Een wens ging in vervulling voor Petra van der Gragt
uit St. Pancras (vlak bij Alkmaar) die drie maanden als
vrijwilligster meewerkte op FloJa. Petra kende Paulien
nog van de kleuterschool en haar zomerhuisje mocht
een aantal keren gebruikt worden door Paulien en
André als zij weer eens in NL waren. Naast
tenenkrommende situaties keek ze haar ogen uit.
Naast ‘art-class’, (onderhouds)schilderwerk heeft
Petra ook het solar-project gestart in de 8e klas van
de primary school. De medewerkers van FloJa zijn
zeer dankbaar en hebben haar al dansend en zingend
tijdens de farewell party een neushoorn als geschenk
overhandigd. De neushoorn staat symbool voor
kracht. Waar andere dieren weg zouden lopen, valt
een neushoorn juist aan. Als je droomt over een
neushoorn, dan suggereert die droom dat je recht op
je doel af moet gaan en geen ‘nee’ moet accepteren.
Prachtige symboliek.

Overig
Donatie-actie
Met een historische overwinning heeft het
Malawiaanse voetbalelftal – de ‘Malawi Flames’ – de
2e ronde van de AfCup (African Cup) gehaald! Wij
hebben hier een leuke donatie-actie aan gekoppeld
en hiermee een kleine bijdrage in onze kosten kunnen
realiseren.

Benzine
In september is er plotseling geen benzine meer in
Malawi. Dat had André nog niet eerder meegemaakt
in Malawi. Lange, ongeorganiseerde, wachtrijen voor
de pompstations. En direct een probleem want een
Malawiaan zal nooit ‘gooi maar vol’ roepen bij een
benzinepomp. Ze kopen altijd voor één of een paar
euro benzine, net genoeg voor de eindbestemming.
En dan toch regelmatig eigenlijk net te kort waardoor
ze weer iets moeten regelen…dat betekent meestal
lopend naar het eerstvolgende dorp, een paar liter
aangelengde benzine kopen en met een motorrijder
weer terug. Het blijft toch bijzonder hoe er gedacht
wordt…. Zonder benzine kom je in dit grote land niet
ver. Gelukkig is er nu weer benzine, maar wel tegen
een veel hogere prijs. Leuker kunnen we het WEL maken

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting FloJa
Malawi aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Ons ANBI-nummer is:
8192.57.205. Donaties aan Stichting FloJa Malawi zijn
aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De
Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie
soorten giften: gewone giften, periodieke giften en
legaat of erfstelling. Je kunt al snel een gift aftrekken
van de belasting. Lees hierover meer op onze website
of op die van de belastingdienst. Een overeenkomst
om periodiek Floja te steunen is eenvoudig af te
sluiten via onze site of we sturen deze naar je toe. Je
kunt deze aanvragen via ons mailadres.



Overig
Microkrediet
Aan 20 vrouwen hebben we een microkrediet
beschikbaar gesteld waarmee ze een naaimachine
hebben kunnen kopen. Deze vrouwen krijgen via een
opleidingsprogramma voor alleenstaande vrouwen
naailes (van onze oude bekende Rosemary) en
worden hopelijk hiermee in staat gesteld een eigen
inkomen te genereren. Met het beschikbaar stellen
van microkredieten in de omgeving willen we zorgen
voor wat extra economische ontwikkeling.

2023
De voorstellen zijn in de maak voor volgend jaar. De
harde cijfers: inflatie 26% (die van boodschappen
bijna 40%). Het betekent simpelweg dat wanneer de
medewerkers een verhoging van 40% krijgen, ze er
nauwelijks op vooruit gaan. Maar een verhoging van
40% betekent ook een kostenstijging van zo’n €8.000
voor onze Stichting.

Wij hebben als kernwaarde ‘goed werkgeverschap’,
maar de eerlijke vraag is: waarvan gaan we dit
betalen? De vooruitzichten voor extra donaties zijn
met de energieprijsstijgingen in ons land niet al te
rooskleurig. Deze druk valt André zwaar. Hij is dan ook
bang voor mensonterende situaties. De komende
maanden worden het zwaarst omdat de volgende
oogst pas in mei 2023 is. Ondanks de zorgen zijn de
medewerkers en de mensen in het dorp vrolijk als
altijd. Kijk, dat is dan ook weer een cultuurverschil.
André maakt zich zorgen over de toekomst en in
Malawi accepteren ze hun lot.

Waar geeft u uw energiecompensatie aan uit?
In ons koude kikkerlandje helpt de overheid om de
stijgende energieprijzen te compenseren. In de
maanden november en december 2022 heeft
iedereen €190 per maand korting op de
energierekening ontvangen. Een prachtig bewijs van
onze goed georganiseerde overheid. Voor velen is
deze compensatie hard nodig. Maar voor anderen
eigenlijk (nog) niet. Bijvoorbeeld omdat het
energiecontract nog tegen vaste (lage) tarieven
doorloopt, of door de goede isolatie van je woning. Is
de compensatie voor jou niet noodzakelijk? Geef dan
Floja Malawi wat extra energie! Iedere (extra)
bijdrage is meer dan welkom. De verwarming hoeft
daar niet lager, maar in Malawi merken we de
stijgende kosten vooral in de prijzen van voeding,
transport (benzine en diesel) en bouwmaterialen.
Soms zelfs een verdubbeling van prijzen. De kinderen
van Floja zijn dankbaar voor jouw steun.



Overig
Bezoek André aan Nederland
In september/oktober was André in NL samen met
zijn Malawiaanse vriendin Christobel. Zij verbleef voor
kortere tijd in NL. Wat een belevenis voor haar. Maar
ook net zo’n grote cultuurschok als wanneer wij in
Afrika aankomen. Van één van de armste landen naar
één van de rijkste landen van de wereld: een groter
verschil is er niet. Een overvloed en overdaad aan
winkels en spullen, alles is overal te koop en in alle
kleuren en maten. In NL zijn we verslaafd aan kopen,
eigenlijk best wel gênant. Een ‘elektrische bakfiets’ is
al helemaal een fenomeen dat je niet kunt uitleggen
in Malawi. Het minimale maandloon in Malawi is € 50
is. In Afrika worden daarom vaak slechte Chinese
spullen verkocht voor veel te hoge prijzen. En zonder
garantie. Als je eenmaal iets hebt gekocht ligt het
risico bij jou.

FloJa Kalender 2023

De prachtige nieuwe FloJa kalender 2023 is nog te
bestellen. Leuk voor jezelf of als cadeau. Steun je ook
onze mooie projecten? Te bestellen via de QR-code of
via onze website:
https://www.flojamalawi.nl/kalender/

SCAN QR

Terug in Malawi is voor André altijd een moment van
‘bezinning’. De Afrikaanse cultuur leeft ‘in het nu’ en
‘geniet van het moment’. Iets waar 'wij' in het westen
veel van kunnen leren en wat we jongeren in het
westen toewensen, zeker met de steeds grotere druk
om te presteren.

Een cultuur is moeilijk te veranderen. Dat duurt
decennia. Cultuur zorgt voor ‘overtuigingen’. In de
westerse wereld plannen we, denken we en
verknallen(?) we de toekomst.

In Malawi is het weer over met ‘het luxe NL-leventje’.
Van een recept uitzoeken in de Allerhande om te
kijken wat te eten, naar koken met wat er in huis is.
Heel sober maar des te meer gewaardeerd. De
overgrote meerderheid van de bevolking kan zich
deze ‘luxe’ echt niet veroorloven.

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


Van het bestuur
In de nieuwsbrief van vorig jaar hebben wij op deze plaats uitgebreid stil gestaan bij een aantal
bestuurswisselingen. Op dat moment hadden wij nog geen nieuwe penningmeester, maar na
een oproep op sociale media heeft Koos van der Togt zich gemeld. Koos is een oud-collega van
André en Karin. Dankzij de overbrugging met Miranda Vos was Koos snel ingewerkt en is
daarmee het bestuur weer op volle sterkte.

Deze nieuwsbrief begint met onze drive: “Alles voor de kinderen”. Vervolgens leest u alle
prachtig mooie initiatieven die dankzij onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren mogelijk zijn
gemaakt. En ook allerlei acties, van klein tot groot om geld in te zamelen. Bijzonder ook het
verhaal van Floor en Jan die in oktober terug zijn geweest in Malawi. In 2008 zijn Floor en Jan
FloJa gestart, dus het komende jaar alweer 15 jaar geleden!

Door de ontwikkelingen in de wereld, wordt onze aanwezigheid in Malawi steeds belangrijker.
De oorlog in Oekraïne en de bizarre gevolgen voor de voedselprijzen, de overstromingen en de
gevolgen daarvan voor de oogsten. Naast HIV, de toename van ziektes als Cholera en Polio.
Allemaal geen positieve ontwikkelingen en daarom is het zo mooi te lezen wat FloJa al 15 jaar
in het noorden van Malawi voor de kinderen heeft weten te bereiken.

Naast alle mooie initiatieven in en rond FloJa en het NPS bouwproject met inmiddels 10
klaslokalen, zijn wij gelukkig ook een financieel gezonde stichting. De enorme inflatie heeft
ervoor gezorgd dat wij een flink gat hebben in de begroting van 2022, maar gelukkig is dit met
onze financiële reserves op te vangen. Voor het komende jaar betekent de inflatie een stevige
toename van onze exploitatiekosten en daarmee een uitdaging voor ons allen om in 2023 weer
een sluitende begroting te realiseren. Het afgelopen jaar hebben wij onze ledenadministratie
“geautomatiseerd”, zodat wij actiever zullen worden in het benaderen van belangstellenden,
onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren.

Namens het bestuur, enorm veel dank voor ieder zijn/haar betrokkenheid bij dit fantastisch
mooie project en geweldig dat wij al 15 jaar kunnen zeggen: “Alles voor de kinderen”. Samen
met u kunnen wij ons goede werk blijven voortzetten.

Namens de kinderen en alle betrokkenen in Malawi en Nederland wensen wij u fijne
feestdagen en een liefdevol en gezond 2023. Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Jelle Hüner,
Voorzitter

Stichting FloJa Malawi
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 2023  
bestellen? Scan deze QR 
code met de camera van 
uw telefoon!

Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten in Malawi? Wij hebben een nieuwe tool en zullen je 
regelmatig gaan voorzien van informatie. Geef a.u.b. je emailadres door via ons emailadres: info@flojamalawi.nl. 

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



