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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. De opzet van een ‘school garden’ is in juli-aug
2013 gerealiseerd. Daarmee is een 1ste stap gezet op weg naar de mogelijkheid om voor
gevarieerder eten te zorgen. Dit was de praktijkkant van het project en die kon snel van start
gaan omdat we al contact hadden met de heel enthousiaste Mr. Lawrence Juma, adjunctdirecteur op Namadidi Primary School en zelf in het bezit van een moestuin. Ook hebben we
goede contacten met Mrs. Mervis Saima, directeur op Namadidi Primary School, die direct
toezegde dat alles onder haar verantwoording gerealiseerd kon worden.
Verder hebben we er ook voor gezorgd dat het School Health & Nutrition (SHN) programma,
dat via de Malawiaanse overheid loopt, contact gelegd heeft met de school. Inmiddels is er
een programma opgesteld (zie bijlage 1), waarin is vastgelegd hoe zij het school garden
project blijven ondersteunen.
Wij hebben hiervoor contact met Mr Emmanuel Phondiwa, SHN coördinator in Zomba. Verder
zullen ze een lesprogramma tot ontwikkeling brengen, zodat ook de theorie over de noodzaak
om gevarieerd te eten duidelijk gemaakt kan worden.
Om dit nog beter tot zijn recht te laten komen zou er een al lang gekoesterde wens van de
directie van de school ingevuld moeten worden: namelijk een betere ruimte om ook hierover
les te kunnen geven aan de kinderen.
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
 Namadidi Primary School; de dichtstbijzijnde lagere school met Directeur, Mrs. Mervis
Saima en adjunct, Mr Lawrence Juma en het schoolbestuur.
 School Health & Nutrition (SHN); Mr. Emmanuel Phondiwa.
1.1 In overleg met onze lokale partners gekozen project.
Namadidi school heeft 1572 leerlingen en beschikt over maar 11 lokalen. Toen Erik (bestuurslid
Beter Malawi) er vorig jaar was hebben we al een 1ste opzet gemaakt (zie bijlage 2). Nu de basis
voor de tuin is neergezet en de praktijk dus eerst een kans moet krijgen zich te ontwikkelen
voordat we uit willen breiden, willen we eerst dit deel gaan realiseren om daarna weer met de
verdere uitbouw van het praktijkdeel van de tuin verder te gaan.
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Namadidi school ligt ten zuidwesten van Zomba midden op het platteland. Naast de school
staat een kleine kerk. Men is al jaren bezig met het bouwen van een grotere kerk (telkens als
er geld is wordt er gebouwd). De ruimte wordt nu reeds gebruikt om les te geven, alleen zit er
nog geen dak op.

Namadidi Primary School 142 kinderen in één klas?

School garden Namadidi; nu nog inzaaien.

Kortom veel leerlingen per lokaal (gemiddeld 142). Bijbehorende problemen tijdens het
regenseizoen, maar ook in de droge, warme periode. Daarom kiezen wij ervoor een gebouw
met 2 klaslokalen te gaan realiseren.
1.2 Projectplan voor de bouw van 2 lokalen
In overleg met de betrokken partijen is er de afgelopen maand een vervolg op het ‘school
garden’ projectplan gemaakt (zie bijlage 3). Ook de locatie voor de te bouwen lokalen is
bepaald.
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Namelijk op de plaats waar deze tijdelijke overkapping staat, waaronder nu lesgegeven wordt.
Op de achtergrond staan 2 gelijke schoolgebouwen.
De afmetingen worden 15 x 9 meter grondoppervlak en verder gelijksoortig aan de andere
gebouwen. Naast een kastruimte per lokaal komen er geen andere voorzieningen in.
De muren worden van steen gemaakt. Het dak wordt gemaakt van golfplaten en de vloer van
beton. Op de vloer willen we rieten matten laten leggen, zodat ze niet op het koude beton
hoeven te zitten.
Optie: energie voorziening / internet
Nu is er totaal geen elektriciteit aanwezig. Er is wel bereik voor de ook daar oprukkende
mobiele telefoon. Daarmee is het ook mogelijk een internet verbinding te realiseren (hebben
we al eerder uitgeprobeerd met een dongel). Het is de bedoeling om in een later stadium
faciliteiten te gaan voorzien ten behoeve van ict onderwijs.
Bij de huidige bouw willen we al een zonnepanelenset meenemen (zonnepaneel, omvormer
naar 12 volt; accu 12 volt; omvormer naar 23o volt).
Hiermee kunnen we gaan zorgen voor een beetje verlichting in het gebouw en later uitbreiden
voor ander gebruik.
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

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

Blad 5

2. Bouwlocatie: het gebouw komt op het terrein te staan bij de andere schoolgebouwen en
levert daarmee geen problemen op over eigendomsrechten.
3. Tijdspad: het liefst willen ze al begin oktober beginnen en heeft het een doorlooptijd van 3
maanden. Door dan al te beginnen wordt het grotendeels vòòr de regentijd uitgevoerd. Bij
het bouwen gebruiken ze dan minder cement dan tijdens het regenseizoen. Verder
worden de bouwmaterialen tijdens het regenseizoen ook duurder (hun ervaring).
4. Inzet Be More: 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 420. Bij het later starten van het project moeten we er wel rekening mee houden dat
de waarde van de munteenheid veranderd zou kunnen zijn. 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 een uitgebreide calculatie ontvangen waarin op onderdelen de
budgets zijn aangegeven (zie bijlage 4). Deze is ook al door onze lokale partner (Be More)
gecontroleerd en juist bevonden. Er staan nog een paar dingen in die verduidelijkt moeten
worden, maar zijn niet van grote invloed voor dit moment.
Het totaal benodigde budget is MWK 4.688.444 (in euro € 11.163,=).
Voor de optie met de zonnepanelen is een aanvullend bedrag nodig van € 2.910,=
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 dat het bouwen afhankelijk van het seizoen meer
cement kost heeft heel veel met de bouwmethode te maken.
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
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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

2. Bijlagen
1
2
3
4

SHN programma brief van juni 2013
opzet lokalen 2012; de tekeningen
projectplan Be More / Mawa
budgetoverzicht
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