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1. Plan van Aanpak
Inleiding
Zoals in ons 1ste meerjarenplan al aangegeven in hoofdstuk 6, werken we steeds volgens een
vast concept voor het starten van een project.
We zijn bij Namadidi Primary School al goed op weg met de projecten School garden en de
bouw van 2 klaslokalen. Hier direct tegenaan is jaren geleden de bouw begonnen van de kerk.
Binnen de community zorgt de kerk voor een hechte onderlinge band en is daarmee belangrijk
voor deze mensen. Toen ik (Dick) er 2 jaar geleden was, stonden de muren al overeind en werd
er doordeweeks ook al les in gegeven. Men is aan het sparen om er te zijner tijd een dak op te
kunnen leggen, ramen en deuren en vloer te voorzien en een vloer in te leggen.
Voor de community zou het een uitkomst zijn als er eindelijk een dak op gelegd kan worden en
ook voor de school zou dit fantastisch zijn. Eindelijk onafhankelijk van die hete zon, maar ook
van de zware regens tijdens het regenseizoen. Ook is het dak perfect te gebruiken als veilige
locatie voor het opstellen van de zonnepanelen (die zouden in 1ste instantie op de nieuwe
klaslokalen komen.

Kerkgebouw; nog zonder dak

Namadidi school; diverse
gebouwtjes

Namadidi Primary School en kerk in aanbouw

Kerk zoals die er nu uitziet.
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Wij werken voor dit project met de volgende partijen:
 Be More; ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in Malawi en heeft er
een regio-coördinator, Jan Apperloo met ondersteuning van Joy Mwandama. Zij
ondersteunen ook Mawa (zie volgend bullitpoint) en haar projectleider, Lewis Gama en
leveren vrijwilligers, die voor Mawa komen werken.
Coördinatie vindt plaats vanuit Nijmegen middels Mevr. Debbie de Munnik.
 Mawa ndi anthu otisamala community based organization; voor ons beter bekend als
Mawa Otisamala; met hulp van de overheid ruim 10 jaar geleden opgezet om de
plattelands community (een groot aantal kleine gemeenschappen verspreid over een
groot gebied) zich verder te laten ontwikkelen. Projectleider: Mr. Lewis Gama
 Het kerkbestuur: Bestaande uit de Church pastor Mr H Linkwa, Church Leader Mr I
Ngoleka en Building Chairperson Mr MF Laudon.
Hierin zitten ook Mr Lewis Gama en Mrs Mervis Saima en verder vertegenwoordigingen
uit de diverse omringende dorpen (middels de dorpshoofden).
 Namadidi Primary School; de dichtstbijzijnde lagere school met Directeur, Mrs. Mervis
Saima en adjunct, Mr Lawrence Juma en het schoolbestuur.
Zij mogen gebruik maken van dit gebouw om er les te geven. Het is een welkome
aanvulling op het chronische tekort aan ruimte voor de leerlingen. Ondanks de bouw
van 2 extra klaslokalen (start van de bouw in nov.’13; waar men overigens heel erg blij
mee is) blijft het behelpen. Als er een dak gerealiseerd wordt, dan hebben ze hier ook
onder alle omstandigheden (brandende zon en regen) een goede ruimte om les te
geven.
1.1 In overleg met onze lokale partners gekozen project.
De kerk is door de community al voor een groot deel gebouwd (in 2005). Er wordt nu gespaard
voor het dak en de verdere afwerking. Zoiets duurt gewoon een aantal jaren, omdat er veel
geld mee gemoeid is en de gemeenschap in kleine beetjes spaart.
Er is tot jul’13 (zie mail van 22 juli) al voor een bedrag van 1,6 mio MWK gespaard.
Doordat bij de uitvoering van dit project eigenlijk 2 doelen gediend kunnen worden heeft dit
de voorkeur. Er zou dan voor gezorgd kunnen worden dat het project vòòr het volgende
regenseizoen (nov’14) gerealiseerd moet kunnen zijn.
1.2 Projectplan voor de community church / school upgrade
Door de complexheid van dit project (er is echt een berekening nodig van een bouwkundige)
is het definitieve plan nog niet binnen. In Nederland hebben we parallel aan de actie in Malawi
ook een inschatting gemaakt van de mogelijke kosten voor de bouw en het risico.
Op basis van onze gegevens denken we dat er alleen in technisch risico overblijft bij het
realiseren van dit project. Organisatorisch en binnen de community verwachten we geen
problemen. Zeker gezien de huidige goede samenwerking, die al bij het net opgestarte project
mbt de bouw van de klaslokalen, gerealiseerd wordt.
Het technische risico is op dit moment in geld afgeprijsd. Na goedkeuring van het project zal er
nog overleg met een bouwkundige partij in Nederland plaatsvinden.
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1.3 Haalbaarheid/realistisch; zowel operationeel als financieel
Hierbij letten we op een aantal onderdelen:
1. Steun binnen de community: is geborgd doordat het een samenwerking betreft van Mawa
en Namadidi (schoolbestuur en directie), terwijl ook de kerk bij vergaderingen aanwezig
zal zijn. Bij het uitvoeren van eerdere plannen is gebleken dat het daar heel belangrijk is op
deze manier te werken. Verantwoordelijke voor het realiseren blijft het projectteam. Deze
zal aan Be More rapporteren over voortgang en status.

Stakeholder meeting with representatives, of Mawa, teachers, school management, pupils and Be More

2. Bouwlocatie: het gebouw is al aanwezig en staat bij de andere schoolgebouwen en levert
dus ook geen problemen op over eigendomsrechten.
3. Tijdspad: Eerst zal er een gedegen berekening overhandigd moeten worden, voordat er
echt met de bouw gestart kan gaan worden. Dus na het gereed zijn van de funding moeten
we 1 jaar uittrekken voor de bouw. Wellicht dat we het project in 2 delen opknippen (eerst
het dak en de deuren en ramen en daarna de vloer en de verdere afwerking.
4. Inzet Be More (door Jan Apperloo): Zij zorgen voor de budgetbewaking en
voortgangsrapportage. Ook de eindafhandeling zal door hun gedaan worden. Hiervoor
moet 10% van het projectbedrag gereserveerd worden. Be More werkt hiervoor ook met
lokale medewerkers.
5. Onvoorzien / risico: de prijzen in Malawi stijgen met enige regelmaat, doordat de lokale
munteenheid (MKW; Kwacha) devalueert. In de huidige situatie rekenen we met 1 Euro is
MWK 550 (dit is al een stijging van zo’n 25% tov 2 maanden geleden. Bij het later starten
van het project moeten we er wel rekening mee houden dat de waarde van de
munteenheid veranderd zou kunnen zijn. Omdat er veel zaken geïmporteerd moeten
worden zijn ook de prijzen hiervoor gemiddeld aan een zelfde stijging onderhevig.
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Verder moet er rekening gehouden worden met onvoorziene uitgaven, die voor het
realiseren van het project toch noodzakelijk zijn. We nemen voor het geheel 10% mee.
6. Budget: We hebben nog geen uitgebreide calculatie ontvangen.
Het budget voor het dak, deuren en ramen is door ons, op dit moment, ingeschat op MWK
7.500.000
Er is al voor 1.6 mio gespaard, zodat er nog een bedrag nodig is van MWK 5.900.000 (in
euro € 10.727,=). Voorlopig gaan we uit van een afgerond bedrag van € 11.000,=.
Voor het maken van de vloer, pleisteren en schilderen van de muren etc. is nog een bedrag
nodig van ong. MKW 5.000.000 (€ 10.000,=)
Wat ons betreft kunnen we dit gaan realiseren.
In de toekomst willen we met behulp van vaklieden uit Nederland (in te zetten als vrijwilliger)
de lokale mensen verder opleiden, want voor het maken van bv. een vloer zouden we
misschien ipv alleen met cement gewoon een stenen vloer kunnen gaan leggen. En dat moet
ook in de kosten nog flink kunnen schelen..
1.4 Plannen voor funding
Naast het reeds beschikbaar hebben van een basisbedrag, is nog aanvullende funding nodig.
Het beste is hiervoor specifieke partijen te interesseren, zodat het een “eigen project” wordt.
Wij zorgen dan voor rapportages tijdens het werk en een eindrapportage.
1.5 Goedkeuring van het project.
Als de funding rond is, wordt beslist hoe en wanneer het gerealiseerd kan gaan worden. En zal
het geld overgemaakt worden via Be More.
1.6 Start van het project
Volgende fase
1.7 Voortgangsrapportage
Volgende fase
1.8 Onderhoud komende jaren
Volgende fase, maar hiervoor willen we in de toekomst ook vrijwilligers met vakkennis
gebruiken om dit over te brengen.
1.9 Project te volgen via website en kwartaalbrief
Op onze website (www.betermalawi.nl) houden we onze sponsors en andere betrokkenen op
de hoogte over de voortgang. Ook middels onze kwartaalbrief (hierop kan je je abonneren,
zodat je die automatisch toegestuurd krijgt) blijf je op de hoogte. Hij wordt ook op onze
website gezet.
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2. Bijlagen
1. Projectplan Be More / Mawa (nog niet voorhanden)
2. Budgetoverzicht (nog niet voorhanden)
3. Brief van het kerkbestuur
Brief van het kerkbestuur

Stichting Beter Malawi. Kvk Rotterdam nr 56016743. BTW nr NL851944449B01
IBAN: NL98 RABO 0139 4964 16
Info op Website www.betermalawi.nl.

Blad 7

