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Het Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Baobab Kids bestond ook in 2016 uit Voorzitter Esther van Onna 
(woonachtig in Malawi), Penningmeester  Jeannet Noordermeer-Boonstra, Secretaris Jiska 
van Minnen, Algemeen Bestuurslid Anouk van Onna en Vicevoorzitter Peter Noordermeer. In 
2016 is het bestuur driemaal in vergadering bijeen geweest waarvan tweemaal exclusief  
Esther van Onna. Daarnaast heeft het Bestuur meerdere malen per week (digitaal) contact met 
het project in Malawi onderhouden.  Dit in het kader van voortgang, ontwikkelingen en 
verdere informatie-uitwisseling. Ook troffen bestuursleden elkaar bij activiteiten die worden 
georganiseerd om financiën te genereren voor de dagopvang bijvoorbeeld  bij de “Leo 
Ammerlaanloop” in Bleiswijk. 

De Stichting Baobab Kids heeft gedurende 2016 het dagopvangcentrum “Baobab Kids” in 
Machinjiri, Blanyre, gelegen in het zuiden van Malawi financieel ondersteund om de 
exploitatie conform missie en doelstelling mogelijk te maken. De inkomsten en uitgaven  
worden in het financieel jaarverslag 2016 opgenomen. Dit jaarverslag wordt op de site 
geplaatst.  

Daycare 

Onder leiding van Esther van Onna heeft de daycare in 2016 goed gedraaid. De maximale 
capaciteit van 42 plekken is ook maximaal benut. De kinderen kregen door het 
kleuteronderwijs een boost in hun ontwikkeling. En een steeds belangrijker aspect vormden 
de 2 gezonde maaltijden die per dag per kind werden verstrekt.  Door een stijging van de 
prijzen voor voedsel kwam het regelmatig voor dat kinderen thuis niet aten en geheel waren 
aangewezen op de opvang. Er is in de maand augustus afscheid genomen van 16 kinderen die 
doorstroomden naar het reguliere onderwijs.  Ook dit jaar is plaatsing van 16 nieuwe kinderen 
tot stand gekomen in nauwe samenwerking  met het Local Committee en de drie chiefs van 
het gebied waarbinnen de dagopvang actief is.  

Het is soms verbazingwekkend te zien hoe snel de nieuwe kinderen vaardigheden aanleerden. 
Het kleuteronderwijs, de groepsdynamica, de hygiëne, het spelen en het samen eten, een 
nieuwe wereld!  De kinderen waren in het begin snel moe omdat ze meer activiteiten te doen 
kregen dan thuis. Enkele kinderen wonen op tamelijk grote afstand van de dagopvang en 
waren door die afstand soms te laat voor de dagopening. Alle kinderen vonden het zichtbaar 
leuk om naar de daycare te komen, ze leerden woorden, getallen, creatieve vaardigheden, 
voorlezen en genoten buitengewoon van de buiten speelmaterialen. Alle kinderen genoten ook 
zichtbaar van de gezonde maaltijden.   

 



Gedurende het jaar werden vanuit Nederland boeken, speelgoed en kleding gedoneerd. Veel 
kinderen binnen het project waren trots op de nieuwe kleren.  

Bijzondere momenten vormden moederdag, het afscheidsfeest en het kersfeest. Hierbij lieten 
de kinderen voor de ouders en belangstellenden zien wat zij hadden geleerd, dansten en 
zongen. Op deze momenten kreeg de betrokkenheid van de ouders extra volume.  

Kliniek  

De kliniek heeft aan belangstelling niet te klagen gehad. Tijdens kliniekdagen kunnen 
bewoners uit de regio naar het project komen en daar vragen stellen over diverse lichamelijke 
klachten zoals: malaria, hoge bloeddruk en diverse huidaandoeningen. Kinderen kunnen 
worden gewogen en oog- en oorproblemen  en brandwonden worden behandeld. Er zijn 
steeds meer vragen op psychisch vlak en daadwerkelijke basis-ondersteuning vindt plaats. De 
kliniek word druk bezocht, tussen de 100 en 177 bezoekers per dag is normaal. Voor ons geeft 
het nogmaals aan dat de gezondheidszorg in het gebied waar we zitten niet goed ontwikkeld 
is, mensen moeten vaak een lange afstand lopen om bij het lokale ziekenhuis te komen en 
worden dan pas na lange tijd geholpen omdat er lange wachttijden zijn. En als ze dan worden 
geholpen krijgen ze vaak de verkeerde medicatie omdat er geen juiste medicatie beschikbaar 
is of zelf moeten kopen en vervolgens gaan ze zonder resultaat naar huis omdat ze het geld er 
simpelweg niet voor hebben. Een bijzonder woord van dank aan Margreet Mbendera, haar 
team van verpleegkundigen en haar sponsors uit Nederland. Zij maken werking van de kliniek 
mogelijk!  

Medewerkers en vrijwilligers 

In het hele proces van instandhouding van de dagopvang en de kliniek nemen de 
medewerkers en vrijwilligers een zeer belangrijke plaats in. 

In 2016 waren 9 medewerkers betrokken bij het totale project: 2 Juffen voor het 
kleuteronderwijs, 2 medewerkers keuken, 3 medewerkers nachtbeveiliging en 1 medewerker 
dagbeveiliging/omgevingsonderhoud. Dit team werd aangestuurd door 1 locatiemanager. 

Margreet Mbendera en haar team maakten mogelijk dat inhoudelijk de kliniek kan draaien.  

 

Malawi in ons deel  

Door de noodtoestand in Malawi is er hongersnood geweest. Zowel droogte als overvloedige 
regenval veroorzaken mislukte oogsten waardoor de voedselprijzen enorm stegen. In het 
kielzog daarvan stegen  over de hele linie de prijzen. Dit heeft voor Stichting Baobab Kids tot 
gevolg gehad dat de exploitatiekosten ten opzichte van de vorige jaren zijn gestegen. Het is 
niet aan te geven wanneer hierin verandering zal komen.   

 

 



Bijzondere activiteiten 

Mogelijk maken Revalidatiecentrum 

Stichting Baobab Kids heeft zich bijzonder ingespannen om financiële middelen te verkrijgen 
om te kunnen starten met de bouw en inrichting van een Revalidatiecentrum binnen het 
project. Het revalidatiecentrum biedt plaats aan de opvang en basisbehandeling van kinderen 
met een lichamelijke of geestelijke beperking of psychische ziekte. 

Donaties 

Stichting Baobab Kids heeft in 2016 op een goede manier uitvoering kunnen geven aan de 
doelstelling.  

Dank is verschuldigd aan de trouwe maandelijkse donateurs. Het project draait op warme 
harten! Daarnaast bedankt de Stichting Baobab Kids: 

- Plantenkwekerij Leo Ammerlaan 
- Stichting Vrouwen voor Vrouwen                                                                                   

Hockeyvereniging Bleiswijk 
- Ronde Tafel 136 te Bleiswijk 
- Unescocentrum Nederland te Amsterdam 
- RK kerkgemeenschappen Nootdorp, Pijnacker, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs  
- Individuele donateurs                                                                                     

Afsluiting: 

Binnen het project hebben we dankzij steun van velen veel goeds kunnen doen. De 
Dagopvang of Daycare heeft maximaal kunnen draaien. Aan gemiddeld 42 kinderen werd vijf 
dagen per week een gezonde maaltijd te gegeven, goede educatie en ontspanning geboden. Er 
werd een Kliniek gehouden om de gezondheidszorg in het gebied te verbeteren. 

Ook in 2017 vragen wij als bestuur, medewerkers, vrijwilligers en bovenal alle kinderen:  blijf 
ons steunen want zonder u kunnen we het niet redden. 

Vriendelijke groet, 

Stichting Baobab Kids 

 

                               

 


