Stichting "MIRJAM IN MALAWI"
Secretariaat: Reitselaan 73
5076 CB Haaren
Telefoon;
0411 621782

e-mail: stichtingmim@home.nl
website: www.stichting-mim.nl
Bankrekening: NL98 RABO 0121 1195 72

Algemeen jaarverslag 2018
Het jaar 2018 ligt weer achter ons. Een jaar waarin het nodige gerealiseerd is.
Een jaar waarin:
• het bestuur vier keer bijeen kwam voor een formele vergadering en wel op 06 maart, 29 mei, 11
september en 27 november.
• het dagelijks bestuur regelmatig overleg heeft gehad betreffende alle lopende zaken.
• de nieuwsbrief in de maanden juni en december verstuurd werd naar sponsors en vaste
donateurs.
• verspreid over het jaar, vier keer een artikel over onze activiteiten verscheen in de plaatselijke
krant van Haaren.
• van 06 april tot 03 mei en van 2 oktober tot 14 november medewerkers vanuit het bestuur voor
MiM gingen werken in Bembeke,
• per 1 april Marjan van Ooij als nieuw bestuurslid is toegetreden, waardoor het bestuur weer uit
vijf leden bestaat te weten: Mirjam Wouters - voorzitter, Wil van de Langenberg penningmeester, Corry van Tilburg – eerste secretaris, Sandra Hoefnagels - tweede secretaris en
Marjan van Ooij - algemeen bestuurslid.
Een jaar waarin:
• de stichting gesteund werd door zo’n 150 donateurs (zowel vast als incidenteel).
• Cordaid het waterputten project positief heeft afgesloten.
• we bij Wilde Ganzen en de andere sponsors die speciaal voor de uitbreiding van het speciaal
onderwijs in Bembeke hebben bijgedragen, de eindverantwoording hebben ingediend.
Een jaar waarin
verschillende fondswervende activiteiten werden ontplooid en vertegenwoordigers van MiM voor
dit doel:
• eind januari actief zijn geweest voor de boekenbeurs van Vincentius in Den Bosch.
• vlaggenlijntjes gemaakt werden voor een donateur.
• op 04 juni op de jaarmarkt in Haaren hebben gestaan.
• op 15 september op een voorlichtingsbijeenkomst van Edukans is geweest.
• twee bestuursleden op 18 december een speciale afspraak hadden met Edukans.
• op 14 december op de kerstmarkt in Tilburg hebben gestaan.
• op 15 en 16 december op de kerstmarkt in Moergestel hebben gestaan.
• door het hele jaar heen vermogensfondsen hebben benaderd voor een bijdrage.
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Waar deden we het dit jaar voor?
Voor de middelbare school in Bembeke.
• Enkele leerkrachten van de geheel vernieuwde CDSS (middelbare school) volgen op kosten
van MiM een bijscholingscursus van drie jaar (Active learning). Hiervoor krijgen ze twee keer
per jaar een cursus van drie weken.
• De school moet een geheel nieuw leerboeken systeem gaan aanschaffen. We hebben een
sponsor gevonden die drie jaar lang €10.000,00 zal doneren waardoor het voor de CDSS
mogelijk wordt om hier binnen drie jaar aan te voldoen.
Voor het speciaal onderwijs in Bembeke:
• Deze school heeft er dit jaar twee klassen bij gekregen. En daarnaast ook nog een computer
ruimte. De toestroom van kinderen met een specifieke handicap is groot vandaar dat uitbreiding
van klaslokalen noodzakelijk was. Wilde Ganzen was onze partner bij dit project wat eind
november is afgerond.
• Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aan gegaan met VSO Malawi. Deze organisatie
gaat een speciale training geven: het “unlocking talent” project. De kinderen leren te werken
met een IPad. De training is gestart op 1 december en loopt tot juni 2019.
• Voor de veiligheid van de kinderen is er een muur om het gebouw gezet met daarbinnen
verschillende speeltoestellen.
Voor het hostel bij de RC school in Bembeke:
• Bij dit hostel, waar meisjes kunnen verblijven die op de middelbare school zitten, geeft een
leerkracht bijles aan de leerlingen van de CDSS die daar behoefte aan hebben en die door MiM
gefinancierd worden.
Voor de studiefinanciering:
De stichting droeg bij aan de studiekosten voor:
• drieënveertig leerlingen die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke en op een
middelbare school elders in Malawi. Dit jaar hebben twaalf leerlingen eindexamen gedaan,
waarvan er tien geslaagd zijn en twee gezakt. Een leerling is met zeer goede punten geslaagd.
• dertien studenten betreffende hun beroepsopleiding. Van deze studenten wordt een eigen
bijdrage verlangd om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit MiM. Ook moeten ze
kunnen beschikken over een e-mailadres waardoor ze de resultaten naar de stichting kunnen
mailen voorzien van een stempel van de universiteit.
Voor de landbouwprojecten:
• De vijf bestaande varkensprojecten kunnen zelfstandig voortbestaan. Deze varkensprojecten zijn
speciaal opgezet voor een groep met hiv/aids besmette mensen.
• Het zesde varkensproject is in Kantande opgestart en krijgt om te beginnen een jaar financiële
ondersteuning.
• Er is een tweede maisproject opgestart. De deelnemende boeren krijgen ook nu weer scholing in
het efficiënt bewerken van de grond en het op de juiste wijze zaaien van de maiskorrel.
Voor het St. Anne Health Centre:
• Dankzij enkele grote sponsors, waaronder Mieke Hertog die €850,-- heeft bijgedragen, hebben
we dit jaar al aan de vraag vanuit het centrum kunnen voldoen om te zorgen voor een goede
wasgelegenheid en twee toiletgebouwen voor de familie van de zieken. De familie draagt zelf

de zorg voor hun ziek familielid en verblijft daarom op het terrein van het gezondheidscentrum.
Er komen 6 was-cabines en twee toiletgebouwen van ieder 3 latrines. De persoonlijke hygiëne
wordt hierdoor een stuk vergemakkelijkt wat rechtstreeks ten goede komt van het zieke
familielid.
Begin november is reeds gestart met de bouw.
Voor gezondheidszorg:
• De mobiele ambulance is in z’n geheel gerenoveerd en wordt sinds dit jaar veel gebruikt.
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