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Bestuursverslag 2016

Doel

De doelstelling van de Stichting is, in de breedste zin van het woord, het 
ondersteunen van het Children’s Fund Malawi in Malawi. Dit fonds houdt 
zich bezig met het welzijn van (wees)kinderen en jongeren in het gebied 
rondom Mulanje/Luchenza.

Oprichting

De Stichting is opgericht op 10 februari 2009.

Aanleiding tot oprichting

De Stichting “The Children’s Fund of Malawi, Nederland” is opgericht ter 
ondersteuning van de gelijknamige Stichting in Malawi, die is opgericht 
in 1992.  Alle gelden die zijn ontvangen, worden op de rekening van de 
Stichting in Nederland gestort en komen ten goede aan de projecten van 
het Children’s Fund of Malawi, in Malawi. 

Activiteiten in 2016

De belangrijkste activiteit in 2016 is de verdere uitbouw van Green 
Malata, ons entrepreneurial training village. Inmiddels zijn alle 
opleidingen toegankelijk voor zowel de kinderen uit het Chiuta weeshuis, 
als ook voor jongeren uit de naaste omgeving. 

Het aanbod aan cursussen in 2016 is als volgt: 

“Bakery”, IT, Welding and Fabrication, Animal Husbandry, Agriculture, 
Tailoring, Renewable Energy, Carpentry, & Hospitality Management.”

Een bewuste nieuwe ontwikkeling is het afbouwen van de 
afhankelijkheid van brandhout voor energie-opwekking. Eind 2016 
hebben we de cursus Renewable Energy geïntroduceerd en zijn er 
verschillende renewable projecten gestart waaronder het opwekken van 
biogas, wind-en zonne-energie. In dat opzicht is Green Malata een stuk 
‘greener’ geworden.

Vele van de operationele uitdagingen van Green Malata zijn ter hand 
genomen. Zo heeft de tearoom eindelijk continue stroom dankzij eigen 
zonnepanelen. Er wordt uitsluitend met biogas gekookt wat veel geld 
bespaart en beter is voor het milieu. 
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Ook is de samenwerking tussen Green Malata en de omliggende dorpen 
geïntensiveerd. Inmiddels verkoopt Green Malata een deel van haar 
producten aan de locale bevolking. Zo werd er 12-15% van de begroting 
terugverdiend.

Wij zijn trots op het feit dat twee van de jongeren uit het Chiuta 
weeshuis, Elias Jamson en Blessings Kaliyawo, manager cq 
administrator van Green Malata zijn geworden. Zij zijn inmiddels 
verantwoordelijk voor het dagelijks runnen van Green Malata.

In september zijn we begonnen met een uitgebreide marketing en 
communication project om de bekendheid van Green Malata en de 
fondsenwerving te bevorderen. Inmiddels is er een nieuwe website 
gemaakt, (www.childrensfundmalawi.com), het Children’s Fund is te 
vinden op Facebook en Twitter, en is er door de internationale pers 
(Refinery 29, Huffington Post, Weekend Argus, Marie Claire UK en NL) 
over onze projecten geschreven. 

Fondsenwerving

Fondsenwerving blijft de hoofdactiviteit van de Nederlandse tak van het 
Children’s Fund. Onze donoren zijn groot en klein, heel divers, maar 
hebben èèn ding gemeen: een warme belangstelling voor het werk van 
het Children’s Fund Malawi. 

Grote donoren zijn Pincvision, de ASML Foundation, Stichting Dutch 
Malawi Projects, de Nicolaas Maesschool, Rotary Zeist/International, 
Royal Boon Edam, en Stichting SFF. Even belangrijk zijn de vele 
individuele bijdrage van mensen of families die zich verbonden voelen 
met het Children’s Fund.

http://www.childrensfundmalawi.com
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Vooruitblik activiteiten voor 2017

Het verder uitbouwen van marketing en communicatie, waaronder het 
stimuleren van het gebruik van social media.

Het aantrekken van grote institutionele donoren zowel in binnen- als in 
buitenland.

Het verkrijgen van algehele vrijstelling van belasting op ontvangen 
schenkingen uit de Verenigde Staten via CAF America (analoog aan 
ANBI status in Nederland).

Bestuur
Het bestuur van het Children’s Fund of Malawi komt in 2016 frequent bij 
elkaar, zij het via vergadering of per telefoon. De bestuurssamenstelling 
is ongewijzigd. Bestuursleden en het marketing/communicatie team 
hebben Malawi enkele keren bezocht om mede daardoor op de hoogte 
te blijven van de locale ontwikkelingen. De kosten daarvan komen niet 
ten laste van de stichting.

Fiscaal

Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting The 
Children's Fund of Malawi aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling).

Door de kwalificatie  als ANBI geldt er een algehele vrijstelling van 
schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en 
erfstellingen.

Voor de schenker zijn, door de kwalificatie  als ANBI, de aan het 
Children's Fund of Malawi gedane schenkingen fiscaal aftrekbaar op 
grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB 1969.

Den Haag, 16 juni 2017 

Het bestuur per 31/12/2016: 

J.C.M. Schönfeld, voorzitter

A.G. Stutterheim-Robers, secretaris/penningmeester 

J. J. Petit, bestuurslid


