
Jaarverslag 2021 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.  

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2021 uit: 

- Peter Noordermeer, voorzitter 

- Anouk van Onna, secretaris 

- Jeannet Noordermeer-Boonstra, penningmeester 

- Thamara van der Spek, algemeen bestuurslid 

Financiën 

De nadruk heeft in 2021 gelegen op de exploitatie van de daycare en het 

revalidatiecentrum. Verder in het oog springend is de bouw van een huisje voor 

vrijwilligers en bezoekers van het project en de renovatie van de daycare, 

keuken en toiletten. Het financieel overzicht 2021 zal op de site worden 

geplaatst, hierin zijn details opgenomen. De bestuursleden hebben ook in 2021 

geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. 

 

Vanuit het Project 

Pijlers/Management 

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

daycare, het revalidatiecentrum en de kliniek met succes draaien, worden 

gevormd door Esther van Onna en haar man Richard, daarbij ondersteund door 

alle medewerkers.  

Daycare 

Vanaf de start van het jaar 2021 kwamen 40 nieuwe kinderen naar het project. 

Helaas moesten vanwege Covid-maatregelen de deuren halverwege januari 

alweer dicht. Gedurende de sluiting zijn de ouders ondersteund met voedsel en 



zeep en er werd regelmatig contact onderhouden om het welzijn van de kinderen 

te kunnen monitoren. Na de heropening in februari bleek een aantal kinderen 

onregelmatig aanwezig. Gesprekken met ouders hebben dit probleem opgelost. 

Het verstrekken van groene zeep om de kleding van de kinderen te wassen bleek 

een deel van de oplossing. Eenmaal met een gevulde klas bleken de kinderen erg 

leergierig. Zij pikten zaken als het leren van de nummers, getallen en kleuren 

snel op. In maart waren veel kinderen ziek, zij hadden malaria. Met goede 

medicatie waren de kinderen gelukkig snel weer op de been.  

In april is een paasontbijt georganiseerd voor alle kinderen en de medewerkers 

van het project. Er werd gesmuld van de lekkernijen en het was reuze gezellig.  

Op veel scholen in Malawi wordt door de kinderen een uniform gedragen. Het 

was al jaren een wens om ook voor de kinderen van het project Baobab Kids een 

uniform aan te schaffen. In juni is dat ervan gekomen en werden de kinderen in 

een hagelnieuw schooluniform gestoken. Zowel de kinderen als hun ouders 

waren blij en trots, de ouders kwamen gezamenlijk al zingend naar het project 

om hiervoor te bedanken. 

Door de Covid-maatregelen was de grote vakantie verschoven naar het eind van 

het jaar. Eind november is dan ook afscheid genomen van 36 kinderen die 

aansluitend in januari 2022 deel gaan uitmaken van de lagere school. De 

kinderen hebben binnen het project een goede ontwikkeling doorgemaakt. 

Letters, cijfers, vormen en kleuren konden worden herkend en benoemd. 

Kinderen kunnen hun naam schrijven. Daarnaast hebben ze geleerd om samen te 

werken en om te gaan met hygiëne. 

Het is fijn deze ontwikkeling te zien omdat de meeste kinderen uit gezinnen 

komen waarbinnen educatie niet vanzelfsprekend is en ouders door allerlei 

omstandigheden weinig geschoold zijn. De kinderen hebben bij het afscheid 

allemaal een tas gekregen met daarin een pen, schrift en wat hygiëneproducten, 

wat snoep en nieuwe “crocs”. De kinderen hebben hun periode bij Baobab Kids 

goed afgerond en hopelijk zal het ze op de basisschool ook goed afgaan. In 

november zijn in overleg met leden van het local committee nieuwe leerlingen 

geselecteerd. 

Revalidatiecentrum 

Het Revalidatiecentrum draaide goed, gemiddeld werden 15 kinderen per dag 

behandeld. Behandeling werd geboden in de vorm van fysiotherapie, medicatie 

en ook kregen de kinderen gezonde voeding en gedoneerde kleding. Met soms 



betrekkelijk eenvoudige hulpmiddelen werd kinderen geleerd om weer of beter 

te lopen/te bewegen. Het betrekken van de moeders bij de revalidatie bleef de 

aandacht vragen. De kinderen moeten veelal worden gebracht door de moeders 

en deze moeten steeds worden overtuigd van de voordelen van de behandeling 

in het revalidatiecentrum. Moeders leren bij de behandeling van hun kind wat zij 

zelf in de thuissituatie kunnen doen, waardoor de wisselwerking groter wordt en 

de kinderen nog meer perspectief krijgen. Wanneer moeders niet in staat waren 

om te komen lopen deed een kleine reiskostenvergoeding soms wonderen. 

Uiteindelijk zien de moeders vooruitgang bij hun kinderen en raken meer 

betrokken. 

Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor het behandelteam. Zij zijn 

positief naar zowel de kinderen als de moeders en dat stimuleert de laatste om 

mee te komen. Sinds 1 oktober werkt een nieuwe ergotherapeut/fysiotherapeut 

bij het project. Naast de reguliere werkzaamheden gaat zij de 

educatie/voorlichting aan de moeders gestructureerd oppakken en op termijn 

ook de voorlichting aan de moeders van kinderen van de daycare en verder in de 

dorpen. Zij kan ook ondersteuning bieden bij problemen op psychisch vlak. 

 

Kliniek 

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

regulier veel mensen met malaria, passend bij het regenseizoen. Ter 

bescherming golden er strenge regels: masker dragen, handen wassen en geen 

verhoging hebben. De nadruk lag op de behandeling van volwassenen met hoge 

bloeddruk, astma en kinderen. Vanaf maart konden meer mensen worden 

geholpen met onder andere huidaandoeningen. In juni werd het extreem druk, 

waarschijnlijk vanwege een tekort aan medicijnen in de lokale ziekenhuizen.  

Met steun van een Malawiaanse arts en het bestaande team van twee 

verpleegkundigen en getrainde vrijwilligers is deze periode goed doorgekomen. 

In de maand augustus is de kliniek niet gehouden vanwege de reis van Esther 

naar Nederland. Om malaria bij kinderen te voorkomen werd van uit de 

overheid gestart met vaccinatie bij kinderen. Dit lijkt een sterke verbetering, 

hopelijk zijn de vaccinaties goed aangeslagen en worden veel problemen 

voorkomen. 



Hoewel er niet bewust een reclamecampagne wordt gevoerd bleef de 

gemiddelde opkomst per kliniek tussen de 60-80 mensen per keer.                                                                                                                                                                          

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

malaria, diverse huidaandoeningen, buikklachten, astma, de normale 

griepverschijnselen, bilharzia en ontstoken ogen werden behandeld.  

Mensen aan wie niet direct hulp kon worden geboden werden doorverwezen 

naar de lokale ziekenhuizen. 

Vrijwilligershuis 

Al langer bestond de behoefte om een huisje te bouwen voor vrijwilligers en 

bezoekers die dan bij het project kunnen verblijven. Dit huisje zou kunnen 

worden geplaatst op een stukje grond behorende bij de moestuin.  In januari 

werd een sponsor gevonden en de bouwwerkzaamheden werden gestart in 

maart. Fundering, opbouw, dak, afwatering, nutsvoorzieningen, toilet, het 

vrijwilliger huisje werd al snel een huis. Het huis heeft twee slaapkamers, een 

kleine woonkamer, een badkamer met douche. In november is het huis, op wat 

kastjes na, opgeleverd. Twee vrijwilligers hebben het huis ingewijd. Een verblijf 

in dit huis maakt het mogelijk om direct binnen het project en binnen het dorp te 

verblijven.  

Covid 19 (corona) 

In de aanpak van corona werd vanaf 19 maart een vaccinatiecampagne gestart. 

In eerste instantie leken mensen er niet echt warm voor te lopen. Niet voor 

iedereen zijn de vaccinatiepunten makkelijk bereikbaar en na de eerste 

vaccinatie is het vaak lang wachten op de tweede. De besmettingscijfers 

fluctueerden nogal. Vooral in het tweede kwartaal schoten de cijfers omhoog en 

liepen de ziekenhuizen vol. Al met al een onstabiele situatie met betrekking tot 

covid, waardoor de maatregelen binnen het project streng werden gehandhaafd. 

Malawi 

Helaas zijn de prijzen voor benzine, water, elektriciteit en bouwmateriaal sterk 

gestegen, hetgeen ook gold voor de prijzen van voedsel. In die zin is de situatie 

na de verkiezingen in 2020 niet verbeterd. De exploitatie van het project is 

ondanks de prijsstijgingen nog uit te voeren. Veel mensen hebben het echter 

extreem moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.  

  



Donaties 

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

In 2021 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, onderstaande hebben daartegen geen bezwaar. 

• Stichting Vrouwen voor Vrouwen  

• Stichting Onder de Toren (renovatie daycare)  

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

revalidatiecentrum) 

• KienIA Industriële Automatisering BV 

• Kerken in Bleiswijk en omgeving boden de opbrengst van de extra 

collecte tijden oogstdankdag  

Uiteraard is veel dank verschuldigd aan alle donateurs die Stichting Baobab 

Kids hebben ondersteund in 2021 want zonder deze steun zouden we het niet 

gered hebben. 

Zonnepanelen 

Helaas is het noodzakelijk geweest om een nieuwe omvormer aan te schaffen. In 

de praktijk bleek de combinatie oude omvormer en vermogen voor de 

waterpomp niet te voldoen aan de gestelde eisen, ondanks dat hierin door een 

lokale partij uitgebreid advies was gegeven. Aan de aansluiting bleek ook het 

een en ander te mankeren. Het resultaat was een doorgebrande omvormer, rijp 

voor de schroot. De ontstane schade viel niet te verhalen op de elektricien. De 

nieuwe omvormer heeft een extra voorziening waardoor doorbranden niet 

mogelijk is. Met de nieuwe omvormer draait het systeem dat de waterpomp 

bedient als inmiddels een tierelier.  

Gezondheid Esther 

Het gaat met Esther de goede kant op al moet voorzichtigheid worden betracht. 

Zij zit in een systeem dat haar in de gaten houdt. Aan stressvolle situaties kan 

binnen het project en binnen Malawi niet worden ontkomen, meer dan ooit weet 

Esther dat zij niet voor alles een oplossing kan hebben. De reis van Esther naar 

Nederland, samen met zoontje Chikondi heeft haar goed gedaan. 

 



Moederdag 

Op 15 oktober werd binnen het project Moederdag gevierd. De meeste moeders 

hadden dit niet eerder gevierd. De moeders en kinderen van de daycare en het 

revalidatiecentrum waren hierbij aanwezig. Er was een gospelkoor waarop 

fanatiek werd gedanst en er was een hapje en een drankje. Het was een zeer 

geslaagde dag. 

 

Renovatie daycare, keuken en toilet 

Aan de daycare, keuken en toilet die vanaf het startmoment van het project in 

gebruik zijn moest hoognodig onderhoud worden gepleegd. Muren zijn aan de 

buitenzijde opnieuw gestukt, plafonds hersteld, er is zowel aan de binnenkant als 

aan de buitenkant geverfd. Dankzij sponsoring konden de materialen die sterk in 

prijs zijn gestegen, worden aangeschaft. Het geheel ziet er weer strak uit! 

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 2022. 

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

 

Esther van Onna,     Peter Noordermeer, 

 

Manager Baobab Kids Malawi   Voorzitter Stichting Baobab Kids 

 


