Jaarverslag Stichting Baobab Kids 2018
Algemeen
Voor Stichting Baobab Kids en meer nog voor het project in het zuiden van Malawi is het jaar
2018 niet zonder slag of stoot voorbij gegaan. De eerste maanden van het jaar stonden in
het teken van extra inzet om het revalidatiecentrum tijdig te kunnen openen. Er is door
meerdere sponsors extra geld beschikbaar gesteld om de plotselinge prijsverhoging van
bouwmaterialen te kunnen opvangen. Het resultaat mag er zijn: binnen de muren van het
project “Baobab Kids” bevinden zich nu de daycare en het revalidatiecentrum. Beide
gebouwen zijn zo opgetrokken dat zij de wisselende weersinvloeden goed kunnen
doorstaan. Op bestuurlijk niveau heeft een mutatie plaats gevonden, zie verder. De taken en
verantwoordelijkheden zijn tegen het licht gehouden en met enkele wijzigingen opnieuw
toebedeeld. Binnen de daycare is afscheid genomen van een gewaardeerde juf vanwege
studie, in haar opvolging is voorzien. Bij het revalidatiecentrum is een fysiotherapeut en
ondersteuning aangenomen.
Bestuur
Het bestuur bestond eind 2018 uit:





Peter Noordermeer, voorzitter
Anouk van Onna, secretaris
Jeannet Noordermeer-Boonstra, penningmeester
Thamara van der Spek, algemeen bestuurslid

Financiën
Dankzij extra fondsen is in april het revalidatiecentrum geopend. Bouwkosten zijn daarmee
voorlopig van de baan, uitgezonderd kosten voor onderhoud en dergelijke. De financiële
focus kan het komende jaar liggen op de exploitatie van daycare en revalidatiecentrum. De
bestuursleden hebben ook in 2018 geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.
Een financieel jaaroverzicht over 2018 zal op de site worden geplaatst. Hierin zijn details
opgenomen.
PR
De website www.baobabkids.nl wordt regelmatig geactualiseerd. Nieuws en nieuwsbrieven
worden geplaatst en er zijn meerdere nieuwsbrieven verzonden aan donateurs en andere
belangstellenden. Tijdens de Leo Ammerlaan loop is het voltallige bestuur aanwezig
geweest. Het bekende “kidsplein” werd weer druk bezocht. Bij verschillende activiteiten zijn
een of meer bestuursleden aanwezig geweest, denk hierbij bijvoorbeeld aan Oogstdankdag.
Ook in de geschreven pers is Baobab Kids voor het voetlicht getreden.

Daycare
Ook in 2018 kinderen kwamen de kinderen graag naar het project om te spelen, te leren en
uiteraard voor een gezonde maaltijd. In de maand augustus is afscheid genomen van 30
kinderen die zijn doorgestroomd naar het basisonderwijs. Voor de vrijgekomen plaatsen
overtrof het aantal aanvragen de beschikbaarheid. Het was pijnlijk om kinderen te moeten
afwijzen. Uiteindelijk is in overleg met de chief en het lokaal comité een groep van 30
kinderen geselecteerd. In het begin van het nieuwe schooljaar in september waren de
kinderen erg rustig, wilden zij nauwelijks spelen en waren niet actief in de les. Naarmate de
tijd vorderde ging het beter met deze kinderen en was sprake van een positieve
ontwikkeling. Zij gingen spelen, deden goed mee in de les en genoten van het eten. Wat
opviel aan de laatste lichting kinderen was dat armoede steeds meer overheerst. De
kinderen zagen er niet verzorgd eruit en sommige droegen zelfs geen schoenen. Baobab Kids
heeft hierin voor verbetering kunnen zorgen door het bieden van goede voeding,
gedoneerde kleding en schoeisel en goede zeep/vaseline.
In november is afscheid genomen van juf Bernadettah Phiri, zij was een van de vaste
juffen/caregivers. Zij heeft afscheid genomen omdat zij in januari 2019 zal starten met een
studie. Als nieuwe juf is Martha aangenomen.

Revalidatie centrum
De eerste drie maanden van 2018 is er kei hard gewerkt aan de bouw en inrichting van het
revalidatiecentrum. Er werd geverfd en er werden mooie wandschilderingen gemaakt door BONGO.
Er heeft registratie plaatsgevonden bij Social Welfare Malawi. Dit orgaan is erg blij met het nieuwe
revalidatiecentrum omdat er meer dan voldoende kinderen bekend staan met een handicap die
goede begeleiding nodig hebben.
Op zaterdag 14 april 2018 was dan de feestelijke opening . Deze werd druk bezocht door genodigden
waaronder de chiefs, families, vrienden, personeel en directe buren uit de omgeving. Het was een
groot succes, er waren veel complimenten over het centrum en het verloop van de dag .
Op maandag 16 april 2018 zijn de deuren daadwerkelijk opengegaan . Er zijn meer dan voldoende
kinderen in de regio die gebruik kunnen maken van het centrum. In het begin kwamen niet al deze
kinderen omdat de moeders er geen energie in (kunnen) s teken om hun kinderen te begeleiden. Zij
moeten vaak meer dan een uur lopen met hun kind. Mondelinge reclame, medewerking van het
lokaal ziekenhui s en het overheidsziekenhuis heeft gezorgd voor meer bekendheid en voor meer
stimulans voor de moeders. De moeders die nu komen zijn erg positief over de service die wordt
verleend: de kinderen krijgen fysiotherapie, ze krijgen likunipala aangeboden (een gezonde pap waar
veel vitamine inzit) en als de kinderen ziek zijn wordt gekeken naar mogelijke oorzaken. Bij basis
problemen wordt direct medische ondersteuning gegeven.

Bij meer ingewikkelde problemen worden kinderen naar het overheidsziekenhuis gestuurd. Helaas
waren de medewerkers in september 2018 aanwezig bij de uitvaart van Hamlet, een bij het
revalidatiecentrum bekend kindje.
In oktober 2018 is afscheid genomen van Alinafe (rehabilitation technician), wegens een baan binnen
een ander ziekenhuis. Zij is opgevolgd door Moses Koko (rehabilitation technician) en Lyson
(assisistent rehabilation technician), deze laatste met negen jaar werkervaring binnen een ander
revalidatiecentrum. Prisca in de keuken zorgt voor de likunipala die vervolgens door de moeders
aan de kinderen wordt verstrekt.

Kliniek
De kliniek heeft in 2018 goed gedraaid. Er is sprake van wisselende ziektebeelden, hetgeen vaak
gerelateerd is aan de tijd van het jaar. Begin van het jaar malaria patiënten, kinderen met diarree,
en luchtweginfecties. Later in het jaar zien we deze ziektebeelden zich weer herhalen. In het midden
van het jaar zijn het meer de luchtweginfecties vanwege de koude periode. Het gehele jaar door
komen er mensen met hoge bloeddruk, diverse huidinfecties en griep. Het was een fijne
samenwerking in het team. Helaas zijn in november 2018 dokter Liz Howard en verpleegkundige
Judith Edwards teruggekeerd naar hun moederland.
Gelukkig was er inmiddels al versterking van Gladys , een goede Malawiaanse verpleegkundige en in
november kwam het bericht dat dokter Alex Mac Clean het team kwam versterken, zodat het team
weer compleet is. Een speciaal woord van dank hierin gaat naar de support groep van Margreet
Mbendera. Deze support groep is van de Hervormde gemeente Bergambacht en dankzij hun steun
kunnen we goede medicatie kopen. Ook stellen zij een deel van goede anti bacteriële zeep
beschikbaar voor de mensen uit de dorpen waardoor diverse huidziektes worden voorkomen.
Eveneens dank naar de vrijwilligers die ons helpen bij het vertalen, zonder hun hulp zouden we de
kliniek niet kunnen draaien. De vrijwilligers die voor ons werken zijn: Hassan, Judith en James.
Bernadettah was een van de vertalers maar zoals u eerder kon lezen is zij gestopt omdat zij in januari
2019 gaat starten met een studie.

Vrijwilligers 2018
In 2018 hebben we diverse vrijwilligers uit Nederland mogen ontvangen. In juli en augustus was dit
Britt, een 1e jaars HBO-v student. Zij heeft voor een periode van 5 weken grotendeels mee geholpen
bij de daycare.
Eind oktober 2018 waren er Hanne en Jorissa van de Universiteit Twente waar zij
Gezondheidswetenschappen studeren. Hanne en Jorissa deden onderzoek naar jonge meiden in de
dorpen die vroegtijdig zijn gestopt met school vanwege zwangerschap. Daarnaast hielpen Hanne en
Jorissa mee met de dagelijkse bezigheden binnen de daycare. Hanne en Jorissa blijven tot 23 januari
2019.

Malawi
Het was een bewogen jaar op verschillende gebieden. De stroomvoorzieningen heeft gedurende het
gehele jaar problemen gegeven. Alleen in de decembermaand is er voldoende elektriciteit geweest.
Gelukkig maakt Baobab Kids gebruik van de opbrengst van gedoneerde zonnepanelen waardoor zij
niet afhankelijk was van stroomvoorziening van de overheid. Ook klimaatverandering was van
invloed: een erg koude winter en warme zomer en in het regenseizoen was er bovenmatig veel
regen. In 2019 staan verkiezingen op het programma, de voorbereidingen zijn overal zichtbaar.
Verder is het regenseizoen goed gestart in november en de mais kon goed groeien. Naar verwachting
zal dit resulteren in een goede oogst eind maart 2019. .

Donateurs
In 2018 zijn er veel particulieren en organisaties geweest die het project Baobab Kids hebben
ondersteund. Hier past grote dankbaarheid! Niet iedereen wil met naam worden genoemd, hetgeen
wordt gerespecteerd. De volgende organisaties verdienen dank:






Plantenkwekerij Leo Ammerlaan
Stichting Vrouwen voor Vrouwen
Cherish International Charity Trust
Diverse kerkelijke organisaties
Centrum Onder de Toren

En uiteraard gaat dank uit naar de trouwe particuliere donateurs met hun structurele bijdrage.
Samen maken zij het mogelijk dat Baobab Kids in het straatarme Malawi het mooie werk kan blijven
doen.

Tot slot
Het bestuur en alle medewerkers van het project in Malawi willen dank zeggen voor alle steun die is
ontvangen in 2018, op welk gebied dan ook. Dankzij deze steun kan het project Baobab Kids doen
wat zij doet en zijn wat zij is. Wij hopen dat u in 2019 weer net zo enthousiast bent over onze
werkzaamheden en dat u ons blijft steunen want uw hulp is hard nodig. De daycare en het
revalidatiecentrum: “onze pareltjes in Malawi”.
Esther van Onna,

Peter Noordermeer

Manager Project Baobab Kids

Voorzitter stichting Baobab Kids

