BELEIDSPLAN
STICHTING COMMUNITY MUONA MALAWI.

(verder te noemen als SCMM)

Stichting Community Muona Malawi heeft verschillende speerpunten waar5mee het
zich op ontwikkelingssamenwerking en ondersteuning richt, met name ten behoeve
van een relatief arme en kleine gemeenschap (MUONA) in Malawi.

DOELEN:
ONDERWIJS
•
•
•
•

het volgen van de middelbare school mogelijk maken voor kansarme kinderen
mensen opleiden tot basisschool leerkracht
het leren van een vak, zoals tinsmid
renovatie en bouw van klaslokalen

LANDBOUW
•
•
•

het verbeteren van de veestapel middels voorlichting en
vaccinatieprogramma’s
het geven van voorlichting m.b.t. bomen en planten die betere
levensomstandigheden creëren, zoals jatropha (olie) en meringa
(zeep, medicatie) en het introduceren hiervan

MICROKREDIETEN
•

de mogelijkheid bieden aan mensen die een klein bedrijfje willen
starten middels het aanbieden van microkredieten.

NEVENDOELEN
•
•
•
•

we bieden ook ondersteuning bij vervoer, vanwege de slechte infrastructuur
we bieden ondersteuning ( in natura) aan oudere alleenstaanden, vooral op
het gebied van de eerste levensbehoeften
In geval van nood (bv hongersnood) zullen we ook zoveel mogelijk bijstand
verrichten. Prioriteiten zullen dan gesteld worden waar en welke hulp geboden
kan worden.
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Hoe gaan we te werk:
•

Onze zusterstichting (MUONA FOUNDATION) in Malawi geeft aan waar de
hulpbehoeftes liggen. Middels een uitgebreid projectplan wordt dit ons
SCMM ter hand gesteld. SCMM bestudeert en valideert deze
projectaanvragen. De financiële mogelijkheden worden onderzocht en er
wordt een plan de kampanje gemaakt hoe het een en ander gefinancierd zou
kunnen worden. Van de uitkomst van de validatie wordt onze zusterstichting
op de hoogte gebracht.
Alvorens overgegaan wordt tot verstrekking van de goedkeuring wordt
allereerst een haalbaarheidsanalyse gedaan. (m.a.w. vinden we voor zo’n
project voldoende financiële middelen bij potentiële sponsors)
Sponsorgelden worden geworven en gestort op de bankrekening van SCMM
welke door de penningmeester van de stichting wordt beheerd.
Op het moment dat voldoende geld is bijeengebracht om een project te kunnen
starten worden deze financiële middelen overgemaakt naar de rekening van
onze zusterstichting MUONA FOUNDATION onder vermelding van het
betreffende project. Vanuit MUONA FOUNDATION wordt gerapporteerd en
geconfirmeerd welke bedragen aan welk project zijn uitgegeven.
Ook rapporteert Muona Foundation bij het afsluiten of beeindigen van een
project de behaalde resultaten.
De resultaten worden via nieuwsbrief, email of website gecommuniceerd naar
de sponsors.

Hoe worden de fondsen geworven:
•
•
•
•

Middels reactie op nieuwsbrief
Persoonlijke acquisitie (mond tot mond reklame)
Middels reactie op website
Gerichte acties ingegeven door een bepaald project en uigevoerd door een van
de bestuursleden en van te voren afgestemd en besproken in een van de
regelmatige bestuursvergaderingen.
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Hoe wordt eventueel vermogen beheerd
•

•

SCMM streeft ernaar om in principe geen lang uitstaand vermogen te hebben.
Alle middelen verkregen van sponsors en donoren worden direct aangewend
voor een van de openstaande projecten. Bij grote (potentiële) donaties wordt
een bijpassend project gezocht in samenwerking met onze zusterstichting
MUONA FOUNDATION.
Mocht het in de toekomst het voordoen dat een substantieel vermogen ter
beschikking wordt gesteld aan de SCMM dan zal op dat moment de stichting
zich gaan beraden in hoeverre een verandering in de manier van
vermogensbeheer opportuun wordt.
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BIJLAGES
Voorbeelden van onderhanden en afgesloten projecten die gefinancierd werden door
SCMM.

ONDERWIJS.
SCHOLIERENPROJECT.
Probleem:
De kosten voor de middelbare school zijn voor veel ouders niet te betalen.
Educatie is essentieel voor verdere ontplooiing.
Project:
Via het werven van sponsoren kunnen kinderen een middelbare schoolopleiding
volgen. Muona Foundation selecteert uit de aanvragen kansarme kinderen die qua
prestatie en motivatie hiervoor in aanmerking komen.
Op dit moment volgen 18 kinderen dit leertraject.
Kosten:
De huidige kosten bedragen 140 euro per schooljaar. Elke donor stelt zich garant voor
de vier jaar durende middelbare schoolopleiding.

OPLEIDING TOT LEERKRACHT.
Probleem:
Er is een groot gebrek aan gekwalificeerde onderwijzers in Malawi.
Hoewel de overheid dit probleem tot speerpunt heeft gekozen zijn er in Muona nog
veel te weinig goed opgeleide onderwijzers werkzaam.
Project:
Goed onderwijs begint bij goed gekwalificeerd personeel. Daarom kiezen wij ervoor
financiële ondersteuning te geven aan geselecteerde studenten, zodat zij
daadwerkelijk de kans krijgen een teacherstraining te volgen in Blantyre,
een stad zo’n 100 km van Muona.
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Gedurende 18 maanden volgen zij een intensief programma.
In december 2009 zijn er 5 leerkrachten afgestudeerd (3 mannen, 2 vrouwen).
Zij zijn nu werkzaam zijn op basisscholen in Muona e.o.
Op dit moment volgen er 3 studenten deze opleiding.
Kosten:
De totale opleidingskosten bedragen 2000 euro per student. Dit is inclusief
studiemateriaal, wonen en reiskosten.

HET LEREN VAN EEN VAK.
Probleem:
Behalve de opleiding voor verpleegkundigen in het Trinity Hospital , zijn er in Muona
en omgeving geen beroepsopleidingen voor jongeren.
Zij moeten hiervoor naar de stad, met alle kosten van dien. Gevolg is dat 90% van de
jongeren in Muona geen beroep kunnen leren. Zij worden daarom veelal landbouwer,
in de voetstappen van hun ouders.
Project:
Vorig jaar hebben we voor een groep van 10 jongens een 'tinsmith' training
opgezet (wij zouden zeggen 'zinksmid').Plaatbankwerker
Gedurende een half jaar werden zij 5 ochtenden per week door een tinsmid in het
vak ingewijd. Een tinsmid maakt en repareert gebruiksartikelen zoals emmers,
gieters etc.
Aan het eind van deze periode kregen zij een gereedschapssetje mee (geschonken
door Gered Gereedschap uit Geldrop) om hun eigen kost te gaan verdienen.
Drie van de tien zijn ook daadwerkelijk als tinsmid gaan werken. Vier waren er
vroegtijdig afgehaakt.
Bij evaluatie bleek dat deze tinsmid niet zozeer gericht was op het uiteindelijke
doel: van de jongens een vakman maken. Het ontbrak aan duidelijke begeleiding.
Bovendien was er sprake van belangenverstrengeling.
Hier hebben we lering uit getrokken.
Van belang is te beschikken over een eigen ruimte (en niet in de eigen workshop
van de vakman).
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Beter is het ook om te zoeken naar een gepensioneerd vakman die tegen een
vergoeding in staat en bereid is zijn vaardigheden over te dragen aan
kansarme jongeren.
RENOVATIE EN BOUW VAN KLASLOKALEN
Probleem:
Het onderhoud van schoolgebouwen is een groot probleem in Malawi.
Er is vaak geen geld voor. Ook is er een enorm tekort aan klaslokalen.
Dit heeft tot gevolg dat er tussen de 80 en 100 kinderen in een klas zitten....!
Daarnaast hebben veel klaslokalen niet de beschikking over elektriciteit.
Alhoewel het elektriciteitsnet in steeds meer dorpen wordt aangelegd,
moet het ook nog in de huizen en scholen worden geïnstalleerd. Dat kost geld.
Klaslokalen die we kunnen inrichten als multifunctionele ruimte om een beroep
te leren zoals tinsmid en fietsreparateur, zijn dringend nodig om jongeren een betere
kans op de arbeidsmarkt te geven.
Project:
Inmiddels hebben we een klassenblok volledig gerenoveerd, andere lokalen van een
frisse kleur voorzien en elektriciteit aangebracht in de hoogste klassen van de Fatima
Boys school in Muona.
Dit heeft al
tot betere prestaties geleid bij de leerlingen, omdat ze nu de mogelijkheid hebben 's
avonds op school hun huiswerk te maken.
We zijn blij en dankbaar te kunnen zeggen dat we deze maand met de bouw van de
eerste fase van ons plan voor een multifunctionele ruimte van start kunnen gaan!!
Dankzij sponsoractiviteiten van het ROC Nijmegen, een fietsclub uit Venlo en de
businessclub uit Heeze.
In de toekomst willen we ook de tweede en derde fase van ons plan realiseren.
We zijn ook nog op zoek naar mensen die de bouw van klaslokalen voor het basisonderwijs mee willen financieren.
Kosten:
De bouw van een klassenblok met 2 lokalen en een kleine werkruimte bedraagt
15.000 euro. Dit is inclusief elektriciteit en schilderwerk.

LANDBOUW.
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HET VERBETEREN VAN DE VEESTAPEL.
Probleem:
Door allerlei ziektes is er veel sterfte onder het vee.
De deeptank ( een soort chemisch bad voor koeien ) was al enige jaren buiten
gebruik doordat niemand er verantwoordelijkheid voor had.
Project:
Twee jaar geleden heeft Muona Foundation dit opgepakt en met behulp van
een bijdrage van alle veeboeren en een donatie van een plaatselijke organisatie voor
een nieuw dak, werd hij weer in ere hersteld.
Een goede en effectieve aanvulling hierop is een vaccinatieprogramma.
Dankzij een gift van Rabobank Geldrop was het mogelijk dit programma te
introduceren. In samenwerking met een veearts werden een koelkast en medicijnen
aangeschaft en een kraal gebouwd waar de boeren met hun koeien naartoe komen.
Iedere veeboer betaalt een eigen bijdrage.
Het resultaat is merkbaar: er sterven beduidend minder koeien!
Op kleine schaal is men ook begonnen met het oormerken van geiten.
HET GEVEN VAN VOORLICHTING.
Probleem:
Het merendeel van de plattelandsbevolking kookt op hout, met alle gevolgen van
dien: erosie, inademen van dampen en brandwonden.
Een ander probleem is dat er een bijdrage gevraagd wordt voor medicijnen: geld
dat er vaak niet is bijvoorbeeld na een slechte oogst, als mensen moeten zien te
overleven.
Project:
Jatropha is een boom die op alle plaatsen groeit en als een heg om bijv. maisvelden
geplaatst kan worden. De vruchten van jatropha leveren olie om op te koken.
Vorig jaar heeft Muona Foundation een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd,
waar zo'n 125 mensen op afkwamen!
Daarna meldden zich 20 groepen die bereid waren jatrophazaden te planten.
Door een lange tijd van droogte mislukte hun maïsoogst: mensen moesten zien te
overleven; er waren andere prioriteiten dan jatropha. Een klein gedeelte van de
geplante zaden overleefde.
Muona Foundation heeft nu besloten om met een kleinere groep een pilot te starten.
Doel is dat de dorpsbewoners kunnen zien dat het werkelijk mogelijk is met deze
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plant olie te produceren voor eigen gebruik en daardoor gestimuleerd worden zelf
jatropha te gaan planten en verzorgen.
Meringa is een boom waarvan de bladeren gebruikt worden voor wonden en....
Deze boom groeit al op veel plaatsen in Muona. Men is echter nog onvoldoende op de
hoogte van de mogelijkheden.
We zijn aan het bekijken hoe we deze kennis beter onder de bevolking kunnen
verspreiden.
MICROKREDIETEN.
Probleem:
Mensen beschikken niet over het benodigde startkapitaal om een klein bedrijfje
te kunnen beginnen. De ideeën en de wil zijn er wel, maar de banken geven vaak
niet thuis óf rekenen te hoge rentes voor hun lening.
Project:
Om deze mensen toch een kans te geven heeft Muona Foundation dit probleem
opgepakt en biedt zij de mogelijkheid om voor een microkrediet
in aanmerking te komen en daardoor voor een eigen inkomen te kunnen zorgen.
Selectiecriteria zijn:
1) het bedrijfje moet uit minimaal 2 personen bestaan
2) er moet een plan van aanpak liggen (een bedrijfsplan)
3) het moet levensvatbaar zijn
4) het krediet moet, inclusief 10% rente (was 5%) binnen 12 maanden
terugbetaald kunnen worden
Geselecteerde groepen presenteren zich aan de stichtingsleden en worden kritisch
bevraagd. Aansluitend wordt het besluit tot toekenning genomen.
De vraag naar microkredieten overstijgt onze beperkte mogelijkheden.
Toch zijn we positief over de resultaten tot nu toe.
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