
Jaarverslag 2020 Stichting Baobab Kids 

 

Vanuit de Stichting 

In dit jaarverslag wordt u, na een korte inzage in de bestuursactiviteiten, per 

onderdeel meegenomen in de activiteiten van het Project Baobab Kids in 

Malawi. Het is vanwege de Corona-situatie voor de daycare en het 

revalidatiecentrum een “ander” jaar geworden.  

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2020 uit: 

- Peter Noordermeer, voorzitter 

- Anouk van Onna, secretaris 

- Jeannet Noordermeer-Boonstra, penningmeester 

- Thamara van der Spek, algemeen bestuurslid 

Financiën 

De nadruk heeft in 2020 gelegen op de exploitatie van de daycare en het 

revalidatiecentrum. Verder in het oog springend is installatie van een elektrische 

waterpomp en de koop van een extra perceel grond ten behoeve van een 

moestuin. Het financieel overzicht 2020 zal op de site worden geplaatst, hierin 

zijn details opgenomen. De bestuursleden hebben ook in 2020 geen vergoeding 

voor hun werkzaamheden ontvangen. 

 

Vanuit het Project 

Pijlers 

De pijlers van de Stichting Baobab Kids in Malawi die ervoor zorgen dat de 

daycare en het revalidatiecentrum met succes draaien worden gevormd door 

Esther van Onna, haar man Richard en alle medewerkers.  

Daycare 

Vanaf de start van het jaar 2020 kwamen de kinderen in groten getale naar het 

project, dit ondanks het regenseizoen. Zij werden gelukkig veelal door de ouders 



gebracht. De kinderen waren erg leergierig, zij pikten zaken als het leren van de 

nummers, getallen en kleuren snel op. Helaas werden in deze periode, na dit te 

hebben getest, veel kinderen getroffen door malaria. Door een snelle diagnose 

kon even snel de juiste medicatie worden geboden.  

Helaas moest de daycare vanwege landelijke Corona-maatregelen eind februari 

2020 de deuren sluiten en deze konden pas in oktober weer worden geopend.  

Hoewel de activiteiten stopten zijn tijdens de sluiting van de daycare de families 

van de kinderen ondersteund met voedselpakketjes en hygiëne producten zoals 

bodylotion en zeep. In de maand juni zijn de kinderen blij gemaakt met 

muggennetten omdat nog steeds veel kinderen ziek werden. Ondanks 

voorlichting was de zelfzorg bij de kinderen thuis niet altijd even goed wat 

resulteerde in verschillende huidaandoeningen zoals scabiës en ringworm.  

Op 17 juli 2020 kregen de ouders van de daycare wat kleding uitgereikt, 

gedoneerd door Jean Pollard uit Engeland, zij had kleding gestuurd voor zowel 

de kinderen als de volwassenen. 

12 oktober 2020 konden eindelijk de deuren van de daycare weer open. Dit wel 

onder strenge regels zoals het dragen van een masker, afstand houden, handen 

wassen voor en na bepaalde activiteiten zoals eten, drinken en toiletbezoek. Bij 

binnenkomst werd bij de kinderen hun temperatuur gemeten.  

In de periode die restte tot oudjaar zijn de kinderen intensief “bijgespijkerd” om 

ze voor te bereiden op de doorstroom naar de basisschool in januari 2021. In de 

laatste weken werd een toneelstuk voorbereid voor de kerst. Op 16 december 

2020 is afscheid genomen van de kinderen. Het was een gezellige ochtend, de 

kinderen hebben hun toneelstuk gedaan met het thema van de kerst. Zij hebben 

aan hun ouders laten zien wat ze de afgelopen periode nog hadden geleerd. Het 

was mooi om te zien hoe deze kinderen, ondanks dat ze veelal uit ongeschoolde 

families komen, al zo goed dingen zaken konden uitvoeren als het schrijven van 

hun naam en wat simpele rekensommen. De kinderen hebben allemaal een tas 

gekregen met daarin een bidon, potlood, schrift en wat hygiëneproducten. 

Ondanks de korte lesperiode hebben de kinderen het geheel goed afgerond en 

hopelijk zal het ze op de basisschool ook goed afgaan. 

Revalidatiecentrum 

Vanwege het regenseizoen waren januari en februari niet de beste maanden.  

Veel moeders zagen het niet zitten om lange afstanden te lopen in de regen en 



door modder en gladheid met een kind op de rug. Er is ook meer risico op 

longontsteking bij de kinderen door regen. Een kleine reiskostenvergoeding 

stimuleerde de moeders toch om op andere wijze te komen met als resultaat dat 

er meer kinderen kwamen, meer dan gedacht zelfs aangezien andere centra niet 

open waren.  

De moeders moesten zich aan strenge regels houden vanwege het coronavirus, 

dus maskers op, handen wassen bij binnenkomst en afstand houden van elkaar, 

vooral niet bij elkaar zitten om te kletsen. Deze moeders kregen een 

maandelijkse ondersteuning van zeep, bodylotion en 1 kg likunipala. Van 7 

augustus t/m 7 september 20 was het revalidatiecentrum vanwege de 

vakantieperiode gesloten. Na de vakantie was de opkomst niet zo goed, na 

persoonlijke gesprekken met de moeders trok het weer aan. De laatste maanden 

van het jaar zijn meer dan goed verlopen, met gemiddeld 50-60 kinderen per 

week. De moeders hebben aangegeven blij te zijn met de geboden faciliteiten 

van de Stichting Baobab Kids, de fysiotherapie, de likunipala (gezonde pap), de 

reiskostenvergoeding en de extra ondersteuning voor de thuissituatie. Kortom 

2020 was een goed jaar voor het revalidatiecentrum ondanks de corona-situatie. 

Kliniek. 

De kliniek heeft elke maand kunnen draaien. In het begin van het jaar kwamen 

regulier veel mensen met malaria, maar zelfs in mei en juni meldden zich 

mensen met malaria wat heel bijzonder is omdat in deze wintertijd de malaria 

mild is. Vanaf april zijn de activiteiten rond de kliniek op een lager pitje gezet, 

vanwege het feit dat er minder medicatie verkrijgbaar was. In- en export in 

coronatijd bleek moeilijk. Ondanks weinig reclame zijn toch veel mensen 

geholpen, de gemiddelde opkomst per kliniek bleef tussen de 60-80 mensen per 

keer.                                                                                                                                                                          

Verschillende ziektebeelden bij ouderen en ook baby’s, als hoge bloeddruk, 

malaria, diverse huidaandoeningen, buikklachten, astma, normale 

griepverschijnselen, bilharzia, ontstoken ogen. Mensen aan wie niet direct hulp 

kon worden geboden werden doorgestuurd naar het grote ziekenhuis in de stad, 

ter ondersteuning met een kleine reiskostenvergoeding. Vanaf september 2020 

was Esther om gezondheidsredenen niet in staat om de kliniek te draaien. 

Verpleegkundigen Diane en Rieneke en enkele vrijwilligers hebben de 

schouders er onder gezet en tot volle tevredenheid de kliniek door laten gaan. De 

lokale gemeenschap kon blijven rekenen op ondersteuning op medisch gebied, 

alle dank hiervoor! Grote dank is uitgegaan naar vriendin en dokter Elizabeth 



James, die maandelijks doneert voor medicatie en reiskostenvergoeding zodat 

doorverwijzing naar het ziekenhuis doorgang kon vinden!  

 

 

Watervoorziening 

In de maanden juli en augustus is er door het CCAP SMART Centre Malawi een 

elektrische waterpomp aangelegd. Dit was een uitdaging want het water was niet 

makkelijk te vinden onder de grond, ze zouden in 1e instantie 50 meter diep 

boren, maar uiteindelijk is het 85 meter diep geworden. Nadat het water 

gevonden was werd de elektrische pomp geïnstalleerd. Deze zorgt ervoor dat het 

water omhoog wordt gepompt en centraal naar de watertank gaat, vervolgens 

gaat het dan naar verschillende plekken binnen het project zoals de toiletten, 

afwas, voor thee en het schoonmaken van de gebouwen. De kosten voor de 

watervoorziening zijn sterk gereduceerd! We zijn dankbaar dat we dit project 

hebben kunnen uitvoeren.  

Stuk grond 

Begin mei 2020 is een perceel grond aangekocht van de buurvrouw. Er is een 

moestuin aangelegd om meer zelfvoorzienend te worden. Op later tijdstip wordt 

er een vrijwilligershuisje op gebouwd, zodat gasten/vrijwilligers bij het project 

kunnen verblijven en het gevoel van het dorpsleven kunnen ervaren. 

Drie extra gezinsleden. 

Sinds augustus 2019 hadden we 3 extra gezinsleden in huis, drie jongens die 

door de ouders aan hun lot werden overgelaten. Na veel moeite van de politie en 

Dream (een organisatie die probleemjongeren begeleidt) zijn de twee oudste 

jongens in januari 2020 terug naar school gegaan. Het was niet makkelijk voor 

ze omdat ze ouder en groter zijn dan de gemiddelde scholier, maar dit was de 

enige kans om terug naar school te keren. We hebben de jongens op bijles gezet, 

dat betekende na school bij een andere juf huiswerk maken en extra taken zodat 

ze sneller bij konden zijn met de rest van de klas. 

 De jongste bleef bij de daycare. Het was een moeizame en energievretende 

periode voor ons als gezin, omdat ieder kind wel een bijsluiter had en het niet 

makkelijk was om hiermee om te gaan. We hebben ook hulp ingeschakeld van 

de chiefs van het gebied en andere disciplines zoals politie en maatschappelijk 



werk. Na veel gesprekken bleek dat de jongens verdere familie hadden. Deze 

familie hebben we ontmoet, het bleken hele lieve en zorgzame mensen. 

Uiteindelijk is de jongste in juli 2020 naar deze familie gegaan. De middelste 

heeft daar ook gewoond, maar wegens wangedrag is hij eruit gezet en leeft op 

straat. De oudste woont naast ons in een huisje dat voor hem gehuurd wordt, hij 

gaat naar school en krijgt bijles. Het is een moeizame periode geweest, die we 

gelukkig voor het grootste gedeelte goed hebben kunnen afsluiten. 

Covid 19 (corona) 

Helaas heeft Malawi ook te maken gehad met het corona virus, de eerste golf in 

het begin van 2020 was erg mild. Gelukkig werden weinig mensen ziek in een 

land met matige gezondheidszorg en voorzieningen. De tweede golf kwam eind 

2020 in december, toen veel Malawiërs uit Zuid-Afrika kwamen om vakantie te 

houden. Er werd niet gecontroleerd, en er was weinig discipline in afstand 

houden en masker dragen. Wanneer wel werd getest bij binnenkomst in Malawi 

werd niet gewacht op de uitslag met alle consequenties van dien. Het aantal 

besmettingen in de tweede golf werd daardoor hoog. 

Malawi 

Voor Malawi zelf is het bijzonder jaar geweest wat betreft de politiek. Het 

resultaat van de verkiezingen in 2019 is aangevochten vanwege corruptie. Na 

veel rechtszaken is er besloten dat er in mei 2020 nieuwe verkiezingen gehouden 

konden worden. Dit was uiteraard heel spannend, zouden we eindelijk een 

nieuwe president krijgen of zou alles bij het oude blijven? Uiteindelijk kwam er 

een nieuwe president: Lazurus Chakwera. De nieuwe president en het 

vernieuwde kabinet hebben veel uit zoeken en te herstellen. Corruptie gaat als 

eerste worden aangepakt. Wij hopen dat in de komende jaren er langzaam 

verbetering plaats zal gaan vinden met name voor de mensen die het financieel 

heel slecht hebben. 

Gezondheid Esther 

Helaas is 2020 voor Esther geen makkelijk jaar geweest op het gebied van 

gezondheid. Vanwege een te hoge belasting gedurende een langere periode zat 

Esther er fysiek en mentaal doorheen. Gesprekken met professionals uit 

Nederland, fysiotherapie en veel ondersteuning van haar gezin, familie, vrienden 

en bekenden hebben ertoe bijgedragen dat Esther langzaam weer op de goede 

weg aan het komen is. 



Donaties 

Stichting Baobab Kids kan uiteraard niet draaien zonder donateurs en sponsors. 

In 2020 was het niet makkelijk om sponsors te vinden. Gelukkig waren er toch 

organisaties die ons hebben ondersteund. Niet iedere sponsor en/of donateur wil 

bekend worden gemaakt, dus ik benoem alleen diegene die hier open voor staan. 

• Stichting Vrouwen voor Vrouwen (ten behoeve van permanente 

watervoorziening) 

• Stichting Onder de Toren (ten behoeve van permanente watervoorziening) 

• Stichting Lamp (ondersteuning bij aanschaf van artikelen ter preventie 

van corona) 

• Basisschool de Triangel uit Enschede en Thomas (speelgoed gedoneerd) 

• Jean Pollard (zij heeft meerdere malen dozen met kleding, speelgoed en 

verbandmateriaal gedoneerd) 

• Polish Medical Mission (donatie voor salarisbetaling en likunipala van het 

revalidatiecentrum) 

• Elizabeth James (donaties voor de kliniek) 

Uiteraard is veel dank verschuldigd aan alle andere donateurs die Stichting 

Baobab Kids hebben ondersteund in 2020 want zonder uw steun zouden we het 

niet gered hebben. 

Ten slotte 

Het bestuur, projectleiding en alle medewerkers willen nogmaals iedere 

donateur, sponsor en degenen die ons een warm hart toedragen nogmaals 

bedanken. Het was zeker een bewogen jaar maar met alle ondersteuning hebben 

we het jaar goed kunnen afsluiten. 

Wij hopen dat u na het lezen van het jaarverslag enthousiast bent en blijft over 

het project Baobab Kids en ons hopelijk blijft steunen en volgen in 2021. 

De daycare en het revalidatiecentrum: “onze pareltjes in Malawi” 

 

Esther van Onna,     Peter Noordermeer, 

 

Manager Baobab Kids Malawi   Voorzitter Stichting Baobab Kids 



 


