Stichting "MIRJAM IN MALAWI"
Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 is weer voorbij.
Een bijzonder jaar, speciaal voor de middelbare school in Bembeke (CDSS).
Een jaar waarin
• het bestuur vier keer bijeen kwam voor een formele vergadering en wel op 06 maart, 06 juni, 12
september en 18 december,
• het dagelijks bestuur regelmatig overleg heeft gehad betreffende alle lopende zaken,
• de nieuwsbrief in de maanden februari, juni, september 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 11 april tot 7 mei medewerkers vanuit het bestuur voor MiM gingen werken in Bembeke,
• Maarten Verboven per 01 april zijn bestuursfunctie heeft neergelegd. Hij blijft wel als vrijwilliger
betrokken bij de MiM.
Een jaar waarin
• de stichting gesteund werd door zo’n 150 donateurs (zowel vast als incidenteel),
• de stichting een samenwerkingsovereenkomst sloot met Wilde Ganzen voor medefinanciering van
uitbreiding van het speciaal onderwijs in Bembeke,
• de stichting de eindverantwoording naar Cordaid heeft opgestuurd betreffende een
samenwerkingsovereenkomst voor medefinanciering van de aanleg van waterputten.
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,
• op 10 maart in gesprek geweest zijn met Edukans betreffende kwaliteitsverbetering van het
onderwijs op de CDSS in Bembeke,
• op 04 juni op de jaarmarkt in Haaren hebben gestaan,
• op 29 september hebben deel genomen aan de jubileumbijeenkomst van Stichting bisschop Bekkers,
• op 15 december op de kerstmarkt in Oisterwijk hebben gestaan,
• op 16 december op de kerstmarkt in Hilvarenbeek hebben gestaan,
• op 20 december op een kerstfair in Haaren hebben gestaan,
• met de Johannes Beese Stichting in gesprek zijn geweest betreffende de lopende projecten en de
mogelijkheid van samenwerking van een nieuw project te bespreken,
• verspreid over het land veel hulpgoederen hebben opgehaald, waaronder materiaal voor het
natuur/scheikunde lokaal en kasten en tafels voor het gemeenschapshuis bij de CDSS in Bembeke
• twee keer hebben geholpen bij het laden van een container met hulpgoederen voor Malawi, waarbij
ook goederen namens MiM zijn verzonden,
• door het hele jaar heen vermogensfondsen hebben benaderd voor een bijdrage.
Waar deden we het dit jaar voor?
Voor de renovatie en nieuwbouw van de middelbare school in Bembeke.
• Voor dit grote project hebben we 2016 gebruikt om financiën in te zamelen. Een totaal bedrag van
€163.918,--. We zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met wilde Ganzen. Eind
november 2016 is gestart met de bouw van het natuur/scheikunde lokaal en de lerarenhuizen.
In 2017 was de financiering helemaal rond en de school verder afgebouwd.
Het natuur/scheikundelokaal is ingericht, de lerarenhuizen zijn verder afgewerkt, de klaslokalen
gerenoveerd en is er een blok van vier klaslokalen bij gebouwd. In november was de officiële

heropening van de school. Het gemeenschapshuis is nog niet helemaal gereed.
De school heeft de beschikking gekregen over een eigen waterput.
Voor het speciaal onderwijs in Bembeke:
• De school heeft momenteel de beschikking over drie klaslokalen. De toestroom van kinderen met
een specifieke handicap is groot daarom dat de aanvraag voor uitbreiding van klaslokalen en een
lerarenhuis is goedgekeurd en de MiM een samenwerkingsverband met Wilde Ganzen is aangegaan.
Voor de Kalilombeschool:
• Voor deze basisschool met 950 leerlingen zijn in 2016 vier gebouwen gerenoveerd en is er een
nieuwbouw van twee lokalen bij gekomen. In 2017 hebben ze de beschikking gekregen over een
waterput.
Voor het hostel bij de RC school in Bembeke:
• Bij dit hostel, waar meisjes kunnen verblijven die op de middelbare school zitten, is een waterput
gebouwd.
Voor de studiefinanciering:
De stichting droeg bij aan de studiekosten voor:
• drie en vijftig leerlingen die onderwijs volgen op de middelbare school in Bembeke en middelbare
scholen elders in Malawi. Dit jaar hebben veertien leerlingen eindexamen gedaan, waarvan er negen
geslaagd zijn, drie gezakt en van twee leerlingen hebben we de uitslag nog niet gekregen.
• zeven studenten voor hun beroepsopleiding. Van deze studenten wordt een eigen bijdrage verlangd
om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit MiM.
• Een student heeft met goed gevolg zijn universitaire opleiding afgesloten en is nu directeur van een
middelbare meisjesschool in Dedza.
Voor de landbouwprojecten:
• De vier bestaande varkensprojecten kunnen zelfstandig voortbestaan.
Deze varkensprojecten zijn speciaal opgezet voor een groep met hiv/aids besmette mensen. De groep
heeft een gezamenlijke moestuin, ze planten afwisselend soja-mais- zoete aardappels en hebben
hiervoor zelf een rotatiesysteem opgezet.
• Het vijfde varkensproject is in Mesesa opgestart en krijgt om te beginnen een jaar financiële
ondersteuning.
• Er is een maisproject opgestart. De deelnemende boeren krijgen scholing in het efficiënt bewerken
van de grond en het op de juiste wijze zaaien van de maiskorrel.
Voor het St. Anne Health Centre:
• Er is een extra waterput geslagen.
Voor gezondheidzorg:
• Er is een eerste aanzet gegeven om een mobiele ambulance te renoveren.

Januari 2018
M. Wouters, voorzitter

C. van Tilburg, secretaris

