Jaarverslag 2019 Stichting Baobab Kids.

Vanuit de Stichting
Algemeen
In het jaarverslag wordt u, na een korte inzage in de bestuursactiviteiten, per onderdeel
meegenomen in hetgeen heeft plaats gevonden binnen het project Baobab Kids in Malawi.
Het project lijkt zich inmiddels stevig te hebben verankerd. Een hoogtepunt was ongetwijfeld
de viering van het vijfjarig bestaan van de daycare.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit:
•
•
•
•

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

Financiën
De nadruk heeft in 2019 gelegen op de exploitatie van de daycare en het revalidatiecentrum.
Het financieel jaaroverzicht 2019 is op de site geplaatst, hierin zijn details opgenomen. De
bestuursleden hebben ook in 2019 geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.
PR
Niet alleen Stichting Baobab Kids is blij met de nieuwe website die is ontwikkeld door Studio
Hear Hear, reacties van gebruikers zijn zonder uitzondering positief.

Vanuit het project
Daycare
De eerste maanden van het jaar 2019 waren opvallend veel lichamelijke problemen te
onderkennen bij de kinderen: nogal wat kinderen kregen malaria en hadden last van
verschillende huidaandoeningen. Namens Stichting Baobab Kids werd aan alle kinderen een
muggennet uitgereikt om de kans op malaria te minimaliseren.

De kinderen deden het goed in het aangeboden onderwijs. De oudste kinderen kunnen goed
kleuren, vormen, letters en nummers benoemen en opschrijven. Deze kinderen hebben een
mooie voorsprong als ze gaan beginnen op de lagere school. In augustus is afscheid
genomen van 23 kinderen die naar de lagere school gaan. Er kwam dus ruimte voor 23
nieuwe kinderen. De selectie is altijd weer een uitdaging want er zijn meer kinderen die hulp
nodig hebben dan dat er plaatsen zijn. Het blijft moeilijk om te zien hoe mensen leven in het
gebied. Het is niet altijd direct zichtbaar maar als je door de dorpen loopt zie je pas hoe
schrijnend de situatie is. Veel huishoudens die zijn bezocht hebben vaak maar 1keer of soms
niets te eten per dag. Mensen proberen wel kleine werkzaamheden te vinden om dagelijks
wat te kunnen eten, het valt alleen niet mee om werk te vinden.
We hebben het jaar 2019 met de kinderen goed kunnen afsluiten. De nieuwe groep kinderen
is erg leergierig en is bereid om naar de juf te luisteren. Hierdoor pikken de kinderen snel
informatie op en zijn al verder dan andere jaren met letters en nummers schrijven. In
december 2019 is een kerstontbijt geregeld waar de kinderen en werknemers erg van
hebben genoten. Na het ontbijt was er een kleine presentatie van de juffen en vrijwilligers
waarbij een aantal kinderen kon laten zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. De
ochtend werd afgesloten met wat lekkers en de maandelijkse gift van bodylotion en zeep, dit
wordt gesponsord door de Stichting Mientje Kersten.
Revalidatiecentrum
Het opstarten in 2019 was wat moeizaam. Dit werd mede veroorzaakt door het slechte
weer. Kinderen met een beperking worden sneller thuisgehouden als het regent, ouders zijn
bang dat het kind ziek wordt omdat ze meer vatbaar zijn. Eind februari kwam alles weer
langzaam op gang en kwamen er nieuwe aanmeldingen. En wel zo veel dat er een extra
rehabilitation technician is aangenomen . Ondanks de vele nieuwe aanmeldingen blijft het
toch nog steeds een uitdaging om cliënten te laten komen. Er zijn verschillende oorzaken
waarom moeders soms weg blijven met de kinderen: kinderen zijn vaker ziek, worden met
regelmaat opgenomen, het is te ver lopen, en moeders krijgen een nieuwe partner en volgen
deze naar een ander dorp of stad. De werknemers van het revalidatiecentrum hebben
aangegeven een goed jaar te hebben gedraaid met 70 inschrijvingen.
Noodhulp
In januari en februari hebben we te kampen gehad met een natuurramp, er is extreem veel
regen gevallen en er was veel wind. Hierdoor ontstond een ramp in Malawi, vooral het
zuidelijk gedeelte van Malawi was zwaar getroffen. Ook in ons het gebied was er veel
schade: de oogst verwoest en veel huizen gedeeltelijk of totaal ingestort. Gelukkig zijn in ons
gebied geen dodelijke slachtoffers gevallen. Door een extra nieuwsbrief uit te sturen hebben
we mooie donaties gekregen om diverse huishoudens te helpen. Er werd een bedrag
opgehaald van 8.022,50 euro en er zat nog 800 euro in de pot van een ramp in 2015.

Van dit bedrag is een groot huis gebouwd waar 8 kinderen wonen met hun ouders en
kleinere woningen voor een jonge man, voor een oma met haar dochter en kleinkinderen en
voor een oma alleen met zes kleinkinderen. Deze mensen zijn ontzettend dankbaar! Daaraan
hoeven geen woorden te worden toegevoegd!
Kliniek
In het begin van 2019 constateerden we veel gevallen van malaria, met name bij de kinderen
huidaandoeningen, diarree en luchtweginfecties. Over het hele jaar genomen zijn hoge
bloeddruk, griepverschijnselen, diarree, luchtweginfectie en huidaandoeningen de meest
gezien en gehoorde klachten. De kliniek eindigde wat onrustig wat betreft het financiële en
personele plaatje. Door grotendeels sponsoring van medicatie en de antibacteriële zeep
kunnen cliënten dit voor een klein bedrag kopen. De sponsorsupportgroep Bergambacht is
gestopt omdat Kenneth en Margreet naar Nederland zijn geëmigreerd.
Gelukkig is er een nieuwe sponsor, onze oude dokter Liz uit Engeland. Zij heeft eerder drie
jaar met ons de klinieken heeft gedraaid, zij weet hoe belangrijke deze klinieken zijn en is
bereid om maandelijks een sponsoring te doen zodat wij de medicatie en zeep kunnen
blijven kopen.
Er was wat onrust over verpleegkundige Gladys. Zij heeft per december een baan gevonden
en kon ons niet meer blijven ondersteunen. Door in gesprek te gaan met haar is zij bereid
gevonden nu op de zaterdag alsnog te komen werken. Dus onze kliniek wordt per januari
2020 op zaterdag uitgevoerd in plaats van op woensdag. Wat we het hele jaar door gezien
hebben is dat er buiten de grote kliniekdag nog steeds mensen aan de deur komen voor hulp
omdat er dan bij het lokale ziekenhuis geen juiste medicatie beschikbaar is. We zien ook dat
er vaak een verkeerde diagnose is gesteld en dat mensen de verkeerde medicatie kregen.
Vijfjarig jubileum
In mei 2019 was het zover: ons eerste jubileum! De daycare bestond 5 jaar en het
revalidatiecentrum ruim een jaar. Het was een dag om nooit te vergeten. We begonnen met
speeches, zang en daarna een toneelstukje. Er was een lekkere lunch met alle werknemers,
kinderen en speciaal genodigden. Na het eten verzamelden zich oud-leerlingen van de
daycare, een groep van bijna 150 kinderen in totaal. Er was een springkussen gehuurd en er
was een dj, dus er kon volop gedanst worden door jong en oud. Er waren ook diverse
creatieve activiteiten en uiteraard een lekkere snack met een drankje. Het was een lange
maar zeer dankbare dag waarbij iedereen het naar de zin heeft gehad! We gaan nu op voor
de volgende vijf jaar!

Vrijwilligers
In januari 2019 hebben we afscheid genomen van Hanne en Jorissa, twee studenten van de
studie gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Twente. Hanne en Jorissa hebben
zich een kleine drie maanden ingezet bij de daycare. Zij ondersteunden de basiszorg voor de
kinderen en elke donderdag kwamen zij met een nieuwe activiteit en namen daar zelf de
materialen voor mee. Zowel personeel en de kinderen hebben erg genoten van deze nieuwe
creatieve activiteiten. Daarnaast deden zij onderzoek, gericht op de geestelijke gezondheid
van jonge vrouwen met of zonder kinderen. In de meeste gevallen hebben deze jonge
vrouwen vroegtijdig schoolverlaten vanwege tienerzwangerschappen.
In april 2019 waren er meerdere vrijwilligers die wat korter bleven. In de eerste week van
april 2019 kwam goede vriendin Celine vanuit Nederland. Zij wilde kijken hoe ons leven in
Malawi nou in werkelijkheid verloopt. Zij hielp mee in de daycare met dagelijkse zorg en had
een leuke creatieve activiteit meegenomen uit Nederland die erg populair was bij jong en
oud, dat was mooi om te zien. Celine verbleef ruim een week bij ons in huis.
Later in April 2019 kwamen Clara, Chiara en Annemiek, specifiek voor het revalidatiecentrum
omdat Chiara en Annemiek beide in Nederland met kinderen werken met een beperking.
Helaas was het in die periode net vakantie dus hebben we medewerkers van het
revalidatiecentrum gevraagd of ze bereid waren om te komen werken en moeders met hun
kinderen uitgenodigd. Dit lukte zodat ze toch konden zien hoe het hier in z’n werk gaat. Na
het vertrek van de moeders en de kinderen zijn er ervaringen uitgewisseld en feedback
gegeven over benadering naar bepaalde ziektebeelden.
Malawi algemeen.
In het begin van het jaar is Malawi, als eerder al gemeld, getroffen door een natuurramp.
Het was een moeilijke periode voor veel inwoners omdat velen hun huis, oogst, dieren en
soms familieleden hebben verloren. Een uitbraak van cholera is ons uiteindelijk bespaard
gebleven, slechts een klein deel van Malawi heeft hiermee te maken gehad. De ouderen en
kinderen werden het hardst getroffen: weinig voedsel, geen degelijk onderdak, geen
muggennetten, dus veel malaria. Ook seksueel misbruik bij kinderen (onder kinderen die in
kampen waren ondergebracht). Gelukkig is er door veel organisaties veel hulp verleend. Ook
de overheid heeft geholpen, maar niet in de mate die eerder was beloofd.
Op 21 mei 2019 waren er verkiezingen, het was een onrustige periode. Veel politieke leiders
wilden hun eigen partij laten winnen dus werd er veel reclame gemaakt. De uitslag was erg
teleurstellend voor het grootste gedeelte van de inwoners van Malawi. De zittende
president heeft weer gewonnen met zijn partij, tot grote verbazing. De andere politieke
leiders waren het er niet mee eens en zijn naar de rechtbank gestapt en op 8 augustus 2019
is er een rechtszaak gestart waarvan de uitslag op 31 december 2019 niet bekend was. We
zagen veel prijsstijgingen in de dagelijkse producten zoals benzine, mais en andere
basisproducten, de mensen in de dorpen hadden het al zwaar, het werd er niet beter op.

Donaties en Sponsoring
In 2019 hebben we verschillende materiële donaties ontvangen, zoals:
-

muggennetten en dekens aangeschaft door de Stichting Baobabkids
winterjassen gedoneerd door Polish Medical Mission, georganiseerd door dokter
Karolina.
zeep en bodylotion iedere maand gegeven aan de kinderen van de daycare en het
revalidatiecentrum, gesponsord door Stichting Mientje Kersten.

De financiële donaties en sponsoring van;
-

-

onze trouwe vaste donateurs die het project in hun hart hebben gesloten
onze sponsors waaronder Plantise (voormalig Plantenkwekerij Leo Ammerlaan) omdat
we weer onderdeel waren van de beroemde Kassenloop in Bleiswijk 2019, Stichting
Vrouwen voor Vrouwen, Centrum Onder de Toren, CBS de Wegwijzer en giften van
kerkelijke instellingen
onze sponsors die graag anoniem blijven, dank voor jullie steun in 2019.

Hier past grote dankbaarheid! Samen maken zij het mogelijk dat Baobab Kids in het
straatarme Malawi het mooie werk kan blijven doen.
Tot slot
Het bestuur, de leiding en alle medewerkers van het project in Malawi willen dankzeggen
voor alle steun die is ontvangen in 2019, 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 2020 weer net zo
enthousiast bent en dat u ons blijft steunen want uw hulp blijft hard nodig. De daycare en
het revalidatiecentrum: “onze pareltjes in Malawi”

Esther van Onna,

Peter Noordermeer,

Manager Project Baobab Kids Malawi

Voorzitter Stichting Baobab Kids

