Stichting Baobab Kids jaarverslag 2015
Bestuur
In 2015 heeft de stichting Baobab Kids het dagopvangcentrum “Baobab Kids” in Machinjiri,
Blanyre, gelegen in het zuiden van Malawi financieel ondersteund. Een verantwoording van
baten en lasten is te vinden in de financiële jaarrekening. Hieronder wordt een nadere
toelichting gegeven op de activiteiten en omstandigheden in Malawi in 2015.
Natuurramp/noodhulp 2015
In januari 2015 werd Malawi getroffen door een natuurramp (wateroverlast) die veel mensen
heeft geraakt. Er zijn meer dan 150 mensen overleden, 122.000 mensen werden dakloos,
22.000 huizen werden geheel of gedeeltelijk weggevaagd, vee is weggedreven met het vele
water en de oogsten werden totaal verwoest. Op zich al een zeer trieste situatie maar het kan
nog erger. Als gevolg van het niet kunnen oogsten en het mislukken van de oogsten is er nu te
weinig voedsel, vooral mais, dat een hoofdproduct is in Malawi. Er wordt formeel een
hongersnood aangekondigd, ruim 2.8 miljoen mensen zullen hier mee te maken gaan krijgen.
Stichting Baobab Kids heeft hulp kunnen bieden in de opbouw na de natuurramp. Deze hulp
is wel dicht bij het project gehouden vanwege de betrokkenheid van de kinderen en hun
families. Bij 6 huizen waarvan de muren waren omgevallen zijn deze weer hersteld en bij
enkele huizen is versteviging aangebracht bij het dak. Verder is een start gemaakt met de
nieuwbouw van een huis dat volledig was verwoest. De kinderen hebben muggennetten en
dekens gekregen. Enkele huizen zijn voorzien van dik zwart plastic om deze te beschermen
tegen de wind en de regen.
Daycare
De daycare heeft in 2015 in het algemeen goed gedraaid. Een mindere periode vormden de
maanden mei en juni 2015 waarin enkele medewerkers door een afgenomen motivatie
onvoldoende kwaliteit van het werk hebben afgeleverd. Na indringende gesprekken zijn deze
problemen opgelost en draaide de daycare als vanouds goed. In de maand augustus is
afscheid genomen van 17 kinderen die naar de overheidsschool zijn gegaan en daar zijn weer
17 nieuwe kinderen voor in de plaats gekomen. Om tot de keuze voor deze 17 kinderen te
komen is samengewerkt met het local committee en de twee chiefs van het gebied waarbinnen
de daycare opereert. De nieuwe kinderen moesten in het begin erg wennen en een aantal
vaardigheden aanleren zoals gebruik maken van een toilet (in plaats van de natuur), handen
wassen na toiletbezoek. Gezien de vele activiteiten voor de kinderen waren de nieuwe
kinderen snel moe. Door slechte voeding en hygiëne zagen veel kinderen er onverzorgd uit.
De kinderen maken nu weer een gezonde indruk en hebben minder lichamelijke problemen.
De kinderen vinden het zichtbaar leuk om naar de daycare te komen. Ze leren er woordjes en
cijfers, ontwikkelen creatieve vaardigheden, laten zich voorlezen en genieten van de buitenspeelmaterialen. Daarnaast genieten de kinderen zichtbaar van de gezonde maaltijden die
worden bereid. Zij hebben ook wat betreft voeding een structuur binnen de daycare. Een
structuur die ze in de reguliere thuissituatie in het algemeen zeker niet hebben.

Een door derden gefinancierd extra project waarbij 7 kinderen vanuit een overheidsschool
konden worden geplaatst op een privéschool (meer kwaliteit) is helaas gestopt. Vanwege het
opdrogen van deze geldstroom zijn deze kinderen inmiddels terug op de overheidsschool waar
zij het goed doen en naar hun zin hebben, dit tegen inlevering van de kwaliteit van het
onderwijs.
Aan het eind van het jaar was er een zeer verdrietig moment: Stevelia, een van de eerste
kinderen binnen het project is op 31 december 2015 onverwachts overleden.
Bouwvoorbereiding
In mei/juni 2015 is er een muur gebouwd om het tweede stuk grond dat in 2014 is aangekocht
om dit gebied duidelijk af te bakenen.
Elektriciteit
In mei 2015 is er een elektriciteitspaal geplaatst. Vanwege het ontbreken van de
noodzakelijke kabels was een aansluiting helaas op dat moment niet mogelijk. Uiteindelijk
was er in december 2015 gelukkig stroomvoorziening.
Kliniek
In maart is gestart met het openstellen van een kliniek, dit 1 keer per maand bij het project.
Tijdens een zogenaamde kliniek dag kunnen mensen uit het gebied vragen stellen over diverse
lichamelijke klachten als malaria, hoge bloeddruk, diverse huidaandoeningen, worden
kinderen gewogen en worden oog/oor problemen en brandwonden behandeld. Er komen ook
steeds meer vragen op psychisch vlak. De kliniek dag wordt druk bezocht, tussen de 100 en
180 bezoekers is standaard. In het begin werd tijdens de kliniek dag in de middag lesgeven
over een bepaald onderwerp in de gezondheidszorg zoals malaria, tuberculose, astma,
diabetes, zwangerschap enz. Doordat de kliniekdagen zo druk worden bezocht, zijn deze
lessen helaas vervallen omdat er met de beschikbare capaciteit zorg moet worden geboden.
Helaas is duidelijk geworden dat de gezondheidszorg in het gebied van het project niet zo
ontwikkeld is. Mensen moeten vaak een lange afstand lopen om bij het lokale ziekenhuis te
kunnen komen en worden dan pas na lange tijd geholpen omdat er lange wachttijden zijn. Als
ze worden geholpen is vaak de medicatie niet adequaat omdat de juiste medicatie niet
beschikbaar is of in het geheel niet kan worden verstrekt. In dat geval wordt geadviseerd deze
medicatie zelf maar te kopen. In de praktijk betekent dit deze mensen onverrichter zake naar
huis gaan omdat zij simpelweg niet beschikken over geld. Hulde aan Margreet Mbendera en
haar sponsors uit Nederland, waardoor de kliniek dag kan draaien.
Project Breiclub
Van april tot en met augustus is er een breiclub geweest op de maandagmiddag, aangestuurd
door Jean Pollard. Zij kwam elke maandagmiddag een groep vrouwen leren breien en
begeleidde hen bij het maken van hun breiwerken. Dit was een groot succes, de vrouwen
waren enthousiast en vol overgave. Jean heeft veel bollen garen zelf betaald en daarnaast zijn
vanuit Nederland garen en breinaalden gedoneerd. De breiclub zal in april 2016 weer starten.

Vrijwilligerswerk
Van 13 juli t/m 4 augustus is als vrijwilligster uit Nederland Jesse Roemer bij het project
betrokken geweest. Als student aan de PABO wilde zij graag komen helpen bij de daycare en
ervaringen uitwisselen met de leraressen. Jesse heeft positieve dingen achtergelaten: het
creatieve aspect wordt nu beter opgepakt door leraressen en overige vrijwilligsters. Daarnaast
heeft Jesse heeft elk kind sokken en schoenen gegeven en heeft gezorgd voor een radio. Deze
radio wordt binnen de daycare gebruikt voor de muzikale begeleiding bij dans en zang.
Donaties
De daycare Baobab Kids heeft in 2015 haar goede werken kunnen doen dankzij de financiële
ondersteuning van organisaties en personen. Een woord van dank gaat nogmaals uit naar de
volgende personen of organisaties:
-

Plantenkwekerij Leo Ammerlaan te Bleiswijk
Kringloopwinkel Pelgrimshoeve te Zoetermeer
Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie te Bleiswijk
RK Weeshuis te Steenbergen
Joke van Onna (opbrengst 65e verjaardag)
Dick en Natasja Makelaar

En uiteraard naar alle particuliere donateurs die ons in 2015 gesteund hebben en die het
mogelijk maken dat Baobab Kids kan doen waar zij goed in is: het bieden van perspectief aan
kinderen in een van de armste landen ter wereld.
Afsluiting:
2015 is een bewogen jaar geweest voor Malawi: van natuurramp tot hongersnood. Er is sprake
van achteruitgang in basisvoorzieningen: slechte stroomvoorziening en in sommige perioden
nauwelijks water, een gezondheidszorg die zichtbaar achteruitgaat. Binnen het project is
dankzij steun vanuit Nederland veel goeds neergezet. Huizen zijn hersteld, muggennetten zijn
uitgedeeld om malaria bij de kinderen te voorkomen, dekens zijn uitgedeeld zodat de kinderen
’s-nachts geen kou hoeven te leiden en niet ziek worden. Gemiddeld 42 kinderen krijgen vijf
dagen per week een gezonde maaltijd te eten, krijgen goede educatie en ontspanning. Er is
maandelijks een kliniek dag om de gezondheidszorg in het gebied iets te kunnen verbeteren.
Er is een breiclub voor een aantal vrouwen zodat ze eens kunnen ontspannen en niet altijd
maar met werk bezig zijn.
Daarom vragen wij als bestuur namens de werknemers, vrijwilligers en alle kinderen: blijf ons
steunen want zonder u redden wij het niet.

