Stichting "MIRJAM IN MALAWI"

Jaarverslag 2011
Het jaar 2011 is weer voorbij. Een jaar waarin het nodige is gerealiseerd en opgestart.
Een jaar waarin we veel hebben ondernomen om onze achterban te informeren en ons netwerk te
vergroten. Een jaar waarin we verschillende acties hebben opgezet en uitgevoerd.
Een jaar waarin
 het bestuur uitgebreid werd met een nieuw bestuurlid, te weten Maarten Verboven.
 dit bestuur vijf keer bijeen kwam voor een formele vergadering en wel op 14 maart, 23 mei,
29 augustus, 17 oktober en 28 november.
 het dagelijks bestuur regelmatig overleg had betreffende alle lopende zaken.
 we op 13 december controle hebben gekregen vanuit de belastingdienst betreffende het behoud
van de ANBI status.
 we op 16 december bevestiging vanuit de belastingdienst kregen dat we met recht gebruik
maken van de ANBI status.
 de nieuwsbrief in de maanden mei, juli en november verstuurd werd naar sponsors en vaste
donateurs.
 verspreid over het jaar, tien keer een artikel over onze activiteiten verscheen in de plaatselijke
krant.
 verschillende artikelen zijn verschenen in de regionale bladen en in plaatselijke
informatiebladen, die speciaal gericht waren op sponsoractiviteiten.
 op 4 december werd deelgenomen aan een rechtstreekse radio-uitzending verzorgd door
MTV Moergestel.
 Wil en Ans van de Langenberg van 19 maart tot 12 mei als vrijwilliger voor MIM gingen
werken in Bembeke.
 Sandra met Gerard en Helma( vrijwilligers), van 15 september tot 7 oktober de lopende
projecten in Bembeke bezochten.
 op 6 februari een speciale contactmiddag georganiseerd werd om al onze vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet en om te brainstormen over de toekomst.
Een jaar waarin
De stichting gesteund werd door 150 donateurs (zowel vast als incidenteel) en een
samenwerkingsovereenkomst sloot met Wilde Ganzen voor het meefinancieren van twee te bouwen
docentenhuizen bij de RC School en twee toiletblokken bij de Kantchitoschool.
Een jaar waarin
Een groot aantal fondswervende activiteiten werden ontplooid, om zowel lopende als nieuwe
projecten te financieren.
Voor dit doel hebben vertegenwoordigers van MIM:
- op 21 mei bij Den Brink in Roosendaal deelgenomen aan een jaarmarkt;
- op 12 juni met een stand op de jaarmarkt in Haaren gestaan;
- op 18 juni deelgenomen aan een netwerk-event in Den Bosch;
- op 2 september op de sociale markt in Ens gestaan;
- op 18 september op de sociale markt in Best gestaan;
- op 28 november deelgenomen aan een sociale media workshop in Best;
- op 9 december een benefiet concert in Moergestel georganiseerd;
- in december een kerstkaarten verkoop gehouden in een kerk in Tilburg, Haaren, op scholen
in Den Bosch en Helmond, tijdens markten, via Scouting en via particulieren.
- op 26 december meegewerkt aan een winterwandeling, georganiseerd door Te Voet Te
Veld in Helvoirt.
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Waar deden we het dit jaar voor?
RC School Bembeke
 Op 4 juli kreeg MIM bericht van NCDO dat de eindverantwoording van de bouw van de drie
klaslokalen was goedgekeurd en daarmee dit project is afgerond.
 De school heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van docentenhuizen.
 MIM ging actie voeren om twee huizen te laten bouwen en had een medefinancieringsvoorstel
ingediend bij Wilde Ganzen. De goedkeuring hiervoor kwam binnen op 21 juni.
Landbouwprojecten.
 op 4 augustus kwam bericht binnen van Impulsis dat de eindverantwoording van het
waterproject/naaiatelier was goedgekeurd, waarmee dit project was afgerond.
 Er werd een tweede varkensproject en bonenproject opgestart. Het varkensproject is speciaal
voor een groep met hiv/aids besmette mensen.
 Het kippenproject werd afgeblazen ivm het ontbreken van de juiste deskundigheid.
St. Anna’s Health Center.
Eind augustus bereikte ons het droevige bericht dat Zr. Margaret Mpinga plotseling was overleden. Zij
was directrice van het gezondheidscentrum in Bembeke.
Studiefinanciering.
De stichting droeg bij aan de studiekosten voor:
 40 kinderen die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke waarvan 10 kinderen hun
eindexamen gedaan hebben. De uitslag was bij ons nog niet binnen op 31 december.
 3 kinderen die onderwijs volgen aan diverse middelbare scholen elders in Malawi.
 1 student die een opleiding tot verpleegkundige heeft afgerond.
 1 student die een opleiding volgt aan het NRC in Lilongwe.
Zr. Amelia functioneerde als contact persoon tussen de kinderen, het schoolhoofd en de stichting
MIM.
St. Joseph’s Teacher Training College
Het naaiatelier wordt uitgebreid met een brei atelier. Eind november werd gestart met de uitbreiding
van het gebouw
Kantchito full Primary RC School.
In juli werd gestart met de renovatie van drie klaslokalen. Begin oktober werd medefinanciering
aangevraagd bij wilde Ganzen voor de bouw van de toiletten.
De goedkeuring kwam binnen op 18 oktober. In november werd gestart met de bouw van het eerst
toiletblok van vier toiletten.
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