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2. Project 1: Het Moestuinenproject.
Dit project wordt opgezet zoals in het meerjarenplan onder het hoofdstuk <Hoe willen we dit
bereiken> in stappen is beschreven.
Update gemaakt, omdat begroting nu geupdate en gecontroleerd is en project vrijgegeven
voor uitvoering.
2.1 In overleg met onze lokale partners kiezen wij steeds een project.
Uitgangspunt bij dit project is dat voeding in Malawi zeer eenzijdig is. Mais wordt gebruikt
voor de porridge (pap) voor kinderen en de Nsima (ballen van maïsmeel) die de volwassen 2x
per dag eten. De nodige koolhydraten voor energie krijgen ze hiermee binnen, maar
vitaminen, mineralen en proteïnen ontbreken, zodat weerstand en groei (ontwikkeling)
achterblijven. Er ontbreekt dus nogal wat van de schijf van vijf. Zowel de overheid als
hulporganisaties bevestigen het belang van gezonde voeding. Kopen van deze producten is
geen haalbare kaart, dus moet men het zelf gaan verbouwen voor eigen gebruik. Jongeren
moeten er dus van overtuigd zijn dat gezonde voeding voor hen van belang is en zij moeten
leren hoe zij een moestuin aanleggen en onderhouden met beperkte middelen. Onze lokale
partner hierbij is Namadidi Primary School. De directie van deze school is zeer gemotiveerd om
te kijken of het onderwijsprogramma voor zowel theorie- als praktijkles zou moeten worden
aangepast cq opgezet om te bewerkstelligen dat leerlingen die de school verlaten voldoende
kennis en motivatie hebben om in eigen onderhoud te gaan voorzien.
2.2 Zij maken een plan om het project op te zetten. Onderdelen zijn: het maken van een
tijdspad, een budget en eventueel bouwtekeningen.
We spreken hier over een plan voor de praktijkles en een plan voor de theorieles.
Praktijkles: De directie van Namadidi Primary School heeft een bouwtekening voor een
moestuin voor ons gemaakt en een budget opgesteld. De totale investering betreft ca 1.000
euro (hierbij dient aangetekend te worden dat de prijzen hevig schommelen). Wanneer deze
klaar is zou aanleg en onderhoud onderwezen kunnen worden. Zie hieronder voor budget en
tekening.
Theorieles: De directie van Namadidi kan ons syllabi beschikbaar stellen van groep 1 t/m 8
(kosten 100 euro) zodat wij kunnen zien welke onderwerpen reeds behandeld worden.
Vervolgens kunnen we aangeven welke aanvullingen/ aanpassingen daarop te maken zijn.
Voor zowel praktijk als theorie geldt dat de afstand en het gebrek aan kennis binnen de
stichting een drempel vormen om een goede inventarisatie te maken van de huidige situatie.
We hebben al wel enkele vragen gesteld die zij keurig hebben beantwoord (zie hieronder voor
vragen en antwoorden).
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Daarom zou een lokale en deskundige aanwezigheid in de opbouwfase zeer wenselijk zijn. We
zijn in gesprek met HAS hogeschool in ’s-Hertogenbosch (studie International Food &
Agribusiness). Wellicht kunnen we hier een stageopdracht voor maken.

Hieronder de door de school gemaakte begroting en plattegronden voor de moestuin.
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Vragen gesteld per mail op 10 oktober 2012:
PROJECT 1
‘Home Garden Project’. We ask you to write a plan for this project. The main idea is that we help you with the plan
and the finance but it is very important that we also plan that it can be maintained by yourself!!!!! We have to
convince our sponsors that the projects they are sponsoring will be build and maintained by a local “project team
with their own project leading”.
The foundation ‘Beter Malawi’ is only supporting it with start-up money and advice.
We want to be sure that after starting nothing can go wrong.
Phase A. Building the Garden.
- Who will be the ‘owner’ of this project? We need one person to take responsibility.
- We received already a ‘budget’ and a ‘map’ (see attachment). On this map we find no information about the size of
this garden. In the budget however you calculated how many bricks you need so you must have an idea about the
size.
- Please give us a list of vegetables/fruit/plants or trees you want to grow and how many. Find out if this is realistic
compared with the size of the Garden.
- Where will the garden be situated? (water supply?)
- How can you prevent the garden to be robbed by hungry Malawians (or animals?)
If you have questions don’t hesitate to ask. We are there for you to support. Because we all want the same thing.
Make the children self-supporting in their future.
Phase B. Maintaining the Garden
We will talk about this later.
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After we have received your plan we will maybe have a discussion about some details and after that we will try to
find the fundings to realize it. At this Time we start with Project 2.

We asked you to inform us about the subjects of your Agriculture lessons and asked for an example. We received
your information and think that this would be sufficient. You don’t need the information from the Dutch agriculture
School.
You told us that you currently had hard copies of the syllabus but were looking for the soft copy. We think this is very
difficult for you. Our suggestion is that you give a hard copy to Lewis. He has to ask the first volunteer who is going
back to Holland to send it to me.

Erik van Happen
Beemdheuvel 36
5685AE Best

You also tell Lewis about the costs of this syllabus. He will also ask this volunteer to call me (0031610586192) or mail
me eh.vanhappen@onsmail.nl so that I can arrange that the money will be transferred.
Do you have any contact with SHN (School Health and Nutrition)?

Antwoorden per mail op 16 oktober 2012
We received your mail with happiness and appreciation. People of Namadidi and the school is appreciating this
gesture so far. The owner of the garden is and will be Namadidi School and Community.
We have agreed that Mervis will hold the responsibility of the project and will include some members of staff to
assist in the same. This will involve coordination with Mr Lewis Gama who has promised his cooperation.
The size of the garden is 10 meters in length and 5 meters width and will be located close to staff houses for a
purpose of security as well as monitoring and easy protection. We intend to
Fencing will be made to prevent hungry animals and the school watchman will provide security for the hungry
Malawians who would wish to rob the garden.
The types of the vegetables we will plant are Cabbages, Onion, maize, sweet wnd Irish potatoes; we intend to
plant propagated Mangoes and Avocado pears. A special place will be identified for the trees. We intend to be
expanding the size depending on the outcome of this first phase and promise to go on with maintenance as
proposed by you.
We will communicate on the cost of the syllabus to Lewis and remember to send as suggested
We haven’t started yet communicating with the Nutrition and Health but some of the renown in Malawi is Mrs
Stacia Nording who deals in home garden and perma culture and her contact is: nordinmalawi@gmail.com
We look forward to hear from you.
Mervis and Lawrence
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2.3 Wij kijken of het haalbaar/realistisch is zowel operationeel als financieel en betrekken
hierin onze locale adviseurs.
Voordat we financiering gaan zoeken leggen we het plan voor aan onze locale adviseurs. In dit
project zijn dat de mensen van Be-More en de mensen van Mawa Otisamala. We zullen hen
vragen of zij operationele problemen zien en/of het budget klopt met gangbare lokale
tarieven.
Omdat deze begroting al in 2012 is gemaakt, hebben we een update gevraagd. Deze is op 24
mrt’13 verstrekt en een aanvulling op 15 mei’13.

Er zijn wat kleine aanpassingen doorgevoerd, maar met deze opzet kunnen we verder.
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De totale kosten komen op € 1.268,40
Voor de onderbouwing zie bijlage 1.
Op advies van Be More zal de begroting nog opgesplitst worden in aparte uitvoeringsdelen, zodat
het ook in aparte brokken verstrekt kan worden aan de school. Hiermee blijven de kosten beter
beheersbaar.
2.4 In overleg vullen wij het operationele plan zo nodig aan en maken zelf een plan voor het
vinden van funding.
Indien het plan akkoord bevonden is dan zullen wij één of enkele personen uit ons netwerk
gaan benaderen om te bekijken hoe wij het bedrag zo snel mogelijk binnen gaan krijgen.
Vervolgens zullen wij ook partijen aanschrijven uit het fondsenboek. Daarnaast zijn we al met
een actie ‘vrienden van Beter Malawi’ bezig maar het duurt te lang voordat dit een
substantieel bedrag is. Inschrijven op www.kennisbank.nl doen wij daarnaast ook maar hier is
het eveneens de verwachting dat het een tijdje kan duren voordat er respons op komt.
2.5 Goedkeuring van het project.
Op basis van het ingediende plan en het positieve advies van onze adviseurs geven we dit
project vrij voor uitvoering.
Budget hiervoor bedraagt € 1.270,=
Hierin is een bedrag van € 102,= opgenomen voor onvoorziene kosten.
2.6 Het project wordt gestart.
Er worden afspraken gemaakt met de projectverantwoordelijke, zodat hij kan gaan opstarten.
Projectverantwoordelijke is hier: Mrs. Mervis Dina Saima.
De overdracht van het 1ste deel van het geld zal officieel gedaan worden en op de foto
vastgelegd worden.
2.7 Zowel onze locale partners als onze locale adviseurs overleggen met ons periodiek over
de voortgang.
Afspraken voor dit project gemaakt met Judith en Joy over rapportage. Judith blijft
eindverantwoordelijk, maar zal het door Joy uit laten voeren.
Er wordt met regelmaat een Skype overleg gevoerd. Ook de lokale vrijwilligers op Mawa
Otisamala zullen hun bijdrage leveren.
2.8 Vervolgens maken onze lokale partners een plan om het project in de volgende jaren te
onderhouden. Onderdelen hierin zijn bijvoorbeeld een opsomming maken van de jaarlijks
terugkerende kosten en inkomsten en deze op elkaar afstemmen.
Dit deel wordt al opgestart zodra het project begint.
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2.9 Voortgang wordt op onze website teruggekoppeld en door de kwartaal nieuwsbrief.
Uit de terugkoppeling wordt door ons een kort verslag eventueel met foto’s erbij doorgezet.
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3. Bijlagen
Bijlage 1; Controle van de begroting.
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