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Historie en introductie 
In 1993 werd in Blantyre/Malawi “Children’s Fund of Malawi” opgericht door Dr. Ankie 
Borgstein, Prof. Robin Broadhead, Hamid en Margriet Sacranie. 
Het doel was in eerste instantie om fondsen te werven voor de verbetering en uitbreiding van 
de kinderafdelingen van het Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre. Daarna werden 
tevens districtsziekenhuizen van medische apparatuur voorzien. 
 
Tijdens de hongersnood tussen 2002 en 2005 werd wekelijks bijvoeding gebracht naar kinderen 
in de Thyolo en Ckikwawa regio. Door het bouwen van keukens bij scholen kon dit project na 2 
jaar overgedragen worden aan de organisatie Mary’s Meals. 
Andere projecten omvatten het planten van fruitbomen, het uitdelen van maïszaad en 
kunstmest, de aanleg van waterpompen in afgelegen gebieden,  de bouw van scholen, de zorg 
voor materiaal voor goed onderwijs, enz.  Met de toename van HIV/Aids weeskinderen werd 
aandacht besteed aan de weeshuizen Dzanja la Chifundo en later aan Chiuta Home. 
 
Children’s Fund of Malawi - Nederland 
Children’s Fund of Malawi in Nederland werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 10 
februari 2009 en heeft toen de ANBI status verkregen. De statuten zijn opgemaakt door 
notariskantoor Böggeman Kolhoff Van Lenning. 
 
Doelstelling 
Onder artikel 2 in de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:  
De Stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van het Children’s Fund of Malawi (in Malawi), 
dat zich belast met het welzijn van de kinderen in Malawi in de breedste zin van het woord, op 
medisch zowel als educatief vlak met extra aandacht voor slachtoffers van de HIV Aids epidemie 
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en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk  
kan zijn. Alle gelden die gestort worden op de rekening van de onderhavige Stichting in 
Nederland zullen ten goede komen aan de projecten van het Children’s Fund of Malawi  in 
Malawi.  
 
Bestuur 
Het bestuur in Nederland bestaat uit een voorzitter:  Maarten Schönfeld  (sinds 2010),   een 
secretaris/penningmeester:  Anneke Stutterheim (sinds de oprichting) en een bestuurslid:  
Jan Petit (november 2013).   
Het bestuur komt  ca. 4 keer per jaar bij elkaar. Indien nodig wordt er vaker overlegd. 
Elk jaar zal een financieel verslag worden gemaakt . 
 
Taakstelling 
Het bestuur heeft tot taak het werven van gelden voor de projecten aangegaan door het 
Children’s Fund van Malawi in Malawi. 
 
In 2013 betekende dat ondersteuning en onderhoud van de kinderen van het Chiuta weeshuis, 
onderwijs, medische zorg, het bouwen van gowelo’s (huisjes voor volwassen wezen in het dorp 
van hun overleden ouders) en het realiseren van een ondernemersdorp: Children’s 
Entrepreneurial Training Village, vlakbij het weeshuis. In principe stelt de nederlandse tak 
gelden ter beschikking op advies van de Stichting in Malawi. Mocht er zich een catastrofe op 
ander gebied voordoen, dan heeft de Stichting aldaar de ruimte om financieel te helpen.  
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: subsidies en donaties, schenkingen, 
legaten en alle andere verkrijgingen en baten.   
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden die de Stichting in Nederland verricht bestaan uit het aanschrijven van 
fondsen/stichtingen, waarin om ondersteuning van de activiteiten van The Children’s Fund of 
Malawi in Malawi wordt gevraagd. De projecten staan omschreven in een naar de betrokken 
instantie meegestuurd document. Het gaat hier vooralsnog om vier onderdelen t.w.: Chiuta 
Home (weeshuis), Chiuta Schoolfonds, Children’s Entrepreneurial Training  Village en het 
Gowelo project. Bij een toezegging  wordt gevraagd of en zo ja, aan welk specifiek onderdeel  
het bedrag besteed moet worden.  
 
Beloningsbeleid 
Geen van de vrijwilligers/bestuursleden ontvangt een vergoeding. Uitsluitend de lokale 
medewerkers van  het weeshuis en lokale medewerkers en de manager van Children’s  
Entrepreneurial Training Village ontvangen een toelage. 
 
 
 
 
 
 



Vermogen 
Het geld wordt door de penningmeester beheerd. Bij elke geldelijke transactie is de 
penningmeester verplicht de voorzitter hiervan  in kennis te stellen en goedkeuring te vragen.  
Onder geen beding mag  er met het geld gespeculeerd worden.  
 
Korte termijn:  
Op korte termijn is het van belang fondsen te werven voor de extra kosten voor het weeshuis 
en het  schoolfonds. In begin 2013 is het weeshuis overgedragen aan lokaal management en 
springen we alleen nog in als er tekorten ontstaan. Inmiddels zijn er inkomsten via de door ons 
geïnstalleerde maïsmolen en kippen- en varkensfokkerij. In de fondsenwerving voor deze  twee 
onderdelen wordt onze Stichting ook gesteund door de Stichting Chiuta Projects uit Heemstede 
die hun gelden rechtstreeks naar Malawi overmaakt.  
 
Middellange termijn:  
Fondsen werven voor de te bouwen gowelo’s en het ondernemersdorp. Hier is veel geld mee 
gemoeid. Het ondernemersdorp is oorspronkelijk in 2009 gebudgetteerd voor € 300.000. 
Hiervan is voor fase I  € 100.000 voor de bouw van 3 units in 2009 verworven en ook 
overgemaakt naar Malawi (de bouw is inmiddels voltooid).  Met de bouw van fase II (4 units),  
werd  in 2012/2013  door  Stichting Bouwen uit Nijkerk begonnen en deze bouw zal in 2014 
voltooid zijn. Voor fase II heeft voornamelijk  Support Foundation uit Doetinchem bijgedragen 
aan de bouwkosten.  Het totaal gebudgetteerde bedrag ad  € 140.000 werd door hen en onze 
Stichting bijeen gebracht  via fondsen en donaties. Het totale project, omvattende 9 units, 
wordt geacht eind 2014/begin 2015 gereed te zijn, mits fondsen dit toelaten.  
 
Langetermijn doelstelling:  
Children’s Entrepreneurial Training Village (CETV) wordt een opleidingscentrum voor 
voornamelijk weeskinderen in zelfstandig ondernemen. De focus ligt op het ontwikkelen van  
vaardigheden in beroepen zoals  bakker, kapper, timmerman, smid, meubelmaker etc. en 
ondernemerschap. Zonder deze “business training” is het voor de studenten bijna onmogelijk 
om op eigen (financiële) benen te leren staan. 
De opleidingen worden verzorgd door TEVETA goedgekeurde trainers van o.a. de DAPP scholen 
(Development Aid from People to People/Vocational Training School). Inmiddels is een ex-Dapp 
medewerker manager van het CETV. CFM Malawi heeft als doelstelling om het trainingsdorp na 
5 jaar participatie over te dragen aan DAPP of een soortgelijke instantie. De opleidingen in CETV 
staan open voor alle kansarme jongeren in de regio.  De kosten van de opleiding zullen in de 
toekomst gedekt moeten worden door de produkten die gefabriceerd worden. 
 
Children’s Fund of Malawi is ingeschreven bij CONGOMA . 
Contact gegevens: Margriet Sacranie- Simons, voorzitter. Adres: P.O.  Box 264, Blantyre.  
E-mail: sacranie@africa-online.net 


