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Studiefinanciering leerlingen  

middelbare school en  

studenten in Malawi 

Stichting Mirjam in Malawi 
Van mens tot mens, een aanpak die werkt! 



Middelbare school 
 
Gemotiveerde, kansarme kinderen krijgen de mogelijkheid 
om naar de middelbare school in Bembeke te gaan; een be-
langrijke stap in hun verdere ontwikkeling. MiM steunt deze 
kinderen en daarmee hun gezinnen, door voor hen de 
schoolkosten te betalen. Deze kosten zijn  voor 4 jaar € 225,- 
per kind. Van dit bedrag wordt het school– en examengeld 
betaald en krijgen de kinderen twee keer een schooluni-
form. 

 De stichting steunt ruim 45  kinderen gedurende de vier 
leerjaren van de middelbare school. We streven ernaar om 
elk jaar tien tot twaalf kinderen in leerjaar 1 te laten starten.  
 Selectie gebeurt op basis van resultaten op de basisschool, 
gezinssituatie, persoonlijke motivatie en  spreiding over de 
basisscholen in de omgeving. Elk jaar wordt MiM door een 
coördinator ter plekke, op de hoogte gebracht over de 
voortgang van deze leerlingen .  

Vervolgopleiding 
 
De leerling die de vier jaar op de middelbare school met 
goed resultaat heeft afgesloten, komt in aanmerking voor 
een bijdrage aan een vervolgopleiding op een universiteit 
of een beroepsopleiding. Vanwege de hoge kosten geldt 
dit voor een student per jaar. In principe heeft een meisje 
voorrang op een jongen. De opleidingskosten variëren tus-
sen de €500,00  en €1500,00 per studiejaar.   
 
 
 

Doneren 
Als u besluit dit project te ondersteunen, dan vragen we u 
dat te doen voor een periode van minimaal 4 jaar. Dit om 
ervoor te zorgen dat een leerling, of student de opleiding 
kan voltooien. 
U kunt ook besluiten om een kleiner bedrag te doneren ge-
durende deze periode, want vele kleine donaties maken im-
mers een grote.  

 


