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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting OneHeartMalawi.
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 december 2020 te Amsterdam
(Statutaire zetel). De aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is dat de
oprichters sinds 2016 projecten opzetten in Malawi en sinds nog langer hulp bieden aan
mensen in Malawi. Middels deze stichting hopen wij meer geld op te halen om zo een nog
grotere impact te kunnen maken voor mensen in Malawi.

Onze missie
Stichting OneHeartMalawi zet zich in voor mensen in Malawi en ondersteunt hen in hun
groei naar zelfredzaamheid.

Onze visie
De oprichters zijn Mariska en Johan geboren in Nederland met veel kansen en keuzes en
Aaron, geboren in Malawi, waar kansen en keuzes niet vanzelfsprekend zijn. Wij vinden
dat ieder individu recht heeft op gelijke kansen. Samen willen wij ons inzetten om mensen
in Malawi kansen te geven en zo een betere toekomst te bieden voor hen en hun families.

Doelstelling
Educatie is niet vanzelfsprekend in Malawi waardoor maar weinig mensen de kans
hebben op hogere educatie. De stichting heeft ten doel een centrum op te zetten in
Monkey Bay, Malawi waar gemotiveerde jongvolwassenen een vak kunnen leren zoals
lassen, haren knippen of meubels en kleren maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het project
Beroepsopleiding duurzame impact zal maken op mensen in Malawi.

Strategie
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen te werven voor
het financieel ondersteunen van (op te zetten) projecten in Malawi. Betreffende het project
Beroepsopleiding bestaat het opstarten van het centrum uit 4 fases. In de eerste fase
wordt het land gekocht waarop het centrum gebouwd wordt en kan gaan groeien. In fase
twee wordt het centrum gebouwd waar materiaal-, transport- en arbeidskosten gemaakt
worden. Om de start van het project en de opbouw van het centrum in goede banen te
leiden zullen de oprichters op locatie aanwezig zijn en er op toe zien dat het geld op de
juiste plek terecht komt. In de derde fase wordt het gereedschap en materiaal aangeschaft
om de trainingen te kunnen geven. In de vierde fase is het centrum klaar om de eerste
studenten te ontvangen. OneHeartMalawi neemt ervaren Malawiaanse lassers, kappers,
meubel- en kledingmakers aan die de studenten trainen in beroepsvaardigheden. De
trainingsperiode duurt 6 maanden. OneHeartMalawi start dit project klein. We focussen
daarom op twee beroepsgroepen: kleding maken en lassen. De producten die gemaakt
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worden tijdens de trainingen worden verkocht en de opbrengst hiervan gaat terug naar
het project. De doelgroep is kwetsbare jongvolwassen Malawianen van 18 tot 25 jaar oud,
zonder kansen die gefocust zijn en serieus genoeg om dit traject aan te gaan. Door
gesprekken met middelbare scholen en de dorpshoofden (chiefs) vinden wij
jongvolwassenen die geschikt zijn voor dit traject. We starten met 2 trainers en 10
studenten, bestaande uit zowel jonge vrouwen als jonge mannen. In de laatste en vijfde
fase kunnen wij dit project verder laten groeien met meer trainers, meer
beroepsmogelijkheden en daardoor meer geholpen jongvolwassenen.
Eind 2021 bevond dit project zich in fase 2.

Organisatie
Naam van instelling
Ook bekend onder
Statutaire zetel
RSIN nummer
KvK nummer
Postadres
Email
Telefoon

Stichting OneHeartMalawi
OneHeartMalawi; OneHeartMalawi foundation
Gemeente Amsterdam
861985461
81202156
Stieltjesstraat 45, 6511AJ Nijmegen
info@oneheartmalawi.com
+316 848 999 66

Het postadres van Stichting OneHeartMalawi is dit jaar gewijzigd van Icarusplein 21,
5061SZ Oisterwijk naar Stieltjesstraat 45, 6511AJ Nijmegen.

Bestuur
Het bestuur van stichting OneHeartMalawi bestaat uit drie bestuursleden die zich allen
volledig vrijwillig inzetten om de Stichting te besturen. Het bestuur van de Stichting mag
uit ten minste 3 en ten hoogste 10 leden bestaan. De bestuursleden worden door het
bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Een bestuurslid wordt benoemd voor een
periode van maximaal vier jaar. Bestuursleden kunnen onbeperkt worden herbenoemd.
Rooster van aftreden van de bestuursleden van de Stichting OneHeartMalawi
Functie

Naam bestuurslid

Aangetreden

2021

2022

2023

2024

Voorzitter

Johan Pijnenborg

Dec 2020

Herkiesbaar

Secretaris

Mariska Pijnenborg

Dec 2020

Herkiesbaar

Penningmeester

Aaron Mangawa

Dec 2020

Herkiesbaar

In 2021 zijn er geen wijzingen geweest in het bestuur.
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Activiteiten in Malawi - 2021
Op 5 februari 2021 ging Stichting OneHeartMalawi online en in diezelfde maand is het
stuk land gekocht. Het land ligt aan de rand van Monkey Bay naast een doorgaande weg
in een gebied waar op dit moment veel gebouwd wordt. Lokale mensen hebben dit jaar
op traditionele wijze meer dan 100.000 bakstenen gemaakt voor de muur rondom het land
en de muren van de gebouwen. De stenen worden gemaakt van klei en water en worden
per 4 stenen gevormd met een mal. Deze worden dan gedroogd in de zon en daarna
wordt van alle stenen een oven gemaakt om te harden. Daarna zijn de stenen naar het
land getransporteerd. Terwijl de stenen gemaakt werden, verhuisden medeoprichters van
Stichting OneHeartMalawi, Aaron en Mariska, begin juni naar Malawi om daar de
activiteiten te overzien. In juli werden de eerste stenen gelegd door lokale mensen om de
lange muur rondom het land (~150 meter) te bouwen. In augustus kwam medeoprichter
Johan voor een maand naar Malawi. In deze tijd leerde hij het land en de lokale mensen
beter kennen en werkten de oprichters samen aan hun plannen. Zij bezochten daarbij ook
het YiPmade Academy in de hoofdstad Lilongwe waar jongeren ook de kans wordt
gegeven om een opleiding tot naaien of lassen te volgen. Inspirerend om te zien hoe zij
dat hebben aangepakt en een goede nieuwe connectie voor stichting OneHeartMalawi.
Begin november werden de laatste stenen voor de muur rondom het land gelegd en eind
november stonden de muren voor het eerste gebouw al, bestemd voor naai trainingen.
Eerstvolgende focus is om de gebouwen voor naaien, lassen en een gebouw bij de ingang
af te bouwen en de poort bij de ingang te maken.

Financiën
Op 5 februari 2021 ging Stichting OneHeartMalawi online waarbij binnen 24 uur al 1330
euro was gedoneerd en in twee dagen al het eerste donatiedoel van €1800 was behaald
met 46 donaties, bestemd voor het kopen van land. In verband met het aanbod in die
periode en na onderhandeling heeft Stichting OneHeartMalawi in februari een stuk land
in Monkey Bay kunnen kopen voor €2000. Prijzen in dit gebied stegen daarna snel en
vergelijkbare, aangrenzende stukken land stonden in augustus al voor >€5000 te koop.
De kosten voor fase 2 vallen duurder uit dan wij bij de start van het project hebben begroot.
Dit heeft twee oorzaken: 1) Een wereldwijde trend is dat kosten van bouwmateriaal sterk
stijgen, zo ook in Malawi. Een van de veroorzakers in Malawi is de grote stijging in benzine
prijzen, omdat bijna alle transport over de weg gaat. Op 10 oktober 2021 zijn de benzine
prijzen met 28% gestegen, waardoor alle producten duurder worden. 2) Het land dat wij
gekocht hebben was groter dan we hadden gedacht dat mogelijk was. Om dit grotere land
wordt een muur gebouwd, welke ook wordt gebruikt voor de gebouwen. Hierdoor vallen
de bouwkosten hoger uit dan begroot. Hier staat tegenover dat wij nu voldoende
groeimogelijkheden hebben en in de toekomst ook de andere trainingen op dit land
kunnen gaan geven. Zo blijft alles centraal. Wij hebben deze hogere kosten transparant
gedeeld naar donateurs middels onze nieuwsbrief en op de website.
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Onder ‘Strategie’ is beschreven hoe het opstarten van het centrum in project
Beroepsopleiding uit 4 fases bestaat. De geschatte kosten per fase zijn uiteengezet in het
document ‘Begroting 2021’. OneHeartMalawi heeft het ambitieuze doel om in 2021 een
totaal aan donaties te realiseren van €25.000,- om zo fase 2 t/m 4 te kunnen bekostigen.

Het werven van gelden
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Het
vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
- Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
- Bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is
- Subsidies
- Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
- Opbrengsten van activiteiten van de stichting
- Alle andere baten
Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
De Stichting werft donateurs door de inzet van haar netwerk, activiteit op sociale
netwerken en door het actief benaderen van bedrijven. De Stichting houdt iedereen die
heeft gedoneerd op de hoogte van de ontwikkelingen van het project en bewijst dat het
geld goed terecht komt door updates, verhalen en foto’s op social media en de website te
plaatsen. In het oprichtingsjaar 2021 hebben we veel aandacht besteed aan onze
naamsbekendheid. Wij hebben tweewekelijks op de woensdagen content aangeboden op
facebook (317 volgers), Instagram (163 volgers) en LinkedIn (288 volgers). Middels deze
posts houden wij donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen in Malawi, trekken wij
nieuwe potentiële donateurs aan en maken we mensen bewust van het land Malawi. Voor
dat laatste posten wij sinds 22 september ook elke vrijdag een foto met korte tekst op
Instagram waarin we het echte leven in Malawi uitlichten en hebben we een
OneHeartMalawi Spotify lijst om mensen kennis te laten maken met de muziek die je in
Malawi zult horen. Wij hebben een 1 minuut video gemaakt waarin we weergeven wie wij
zijn en waar we voor staan als stichting, te vinden op de homepage en social media. Op
de homepage is ook een interactieve map van het land te vinden die wij regelmatig
updaten wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wij hebben in november alle
maandelijkse donateurs bedankt met een in Malawi handgemaakte OneHeartMalawi
sleutelhanger en in december deelden wij een kerstvideo waarbij we lokale volwassen en
jonge muzikanten hebben gevraagd te spelen als kerstcadeau van OneHeartMalawi.
Zowel voor de sleutelhangers en de kerstvideo is geen donatiegeld gebruikt maar is
betaald door de oprichters van de stichting. Ook is er op de website de mogelijkheid om
in te schrijven voor nieuws over OneHeartMalawi via de mail. Elke paar maanden geven
wij hier een update aan onze ingeschreven donateurs en geïnteresseerden over de
ontwikkelingen van stichting OneHeartMalawi.
6

Al in een vroeg stadium zijn wij een samenwerking met VVV Cadeaukaarten, De
Cadeaukaart en YourGift Cards aangegaan waarbij de waarde van deze cadeaukaarten
gedoneerd kunnen worden aan stichting OneHeartMalawi. Wij zijn ook toegevoegd als
acceptant op hun websites. Verder kan bij YourGift Cards, stichting OneHeartMalawi als
goed doel worden gekozen waaraan 3% van de afgenomen kaartwaarde wordt
gedoneerd aan de stichting. Ook zijn wij een samenwerking aangegaan met
SponsorKliks, waarbij stichting OneHeartMalawi gratis ondersteund kan worden.
Wanneer er een online bestelling wordt gedaan bij Nederlandse webshops via de link op
SponsorKliks ontvangt OneHeartMalawi een percentage van het aankoopbedrag.
Wij zijn trots op acties vanuit vrienden van OneHeartMalawi waarbij geld werd opgehaald.
Zo heeft Michel 10 behandelingen aangeboden in zijn holistische massagepraktijk waarbij
de inkomsten volledig werden gedoneerd en kookte Simon rond de jaarwisseling voor
verschillende mensen waarbij ook de volledige inkomsten naar de stichting gingen.
Er zijn dit jaar 4 artikelen geschreven over Stichting OneHeartMalawi, gepubliceerd in
AFFRO MAGAZINE, HVO-Querido kanalen, Radboud University kanalen en Oisterwijk
Nieuws.
Donateurs kunnen eenmalig of maandelijks doneren op onze website of door
overschrijving via de bank en hier een periodieke betaling van te maken. Overschrijving
via de bank kan ook gebruikt worden om eenmalige donaties te doen.

Beheer van het vermogen
Stichting OneHeartMalawi is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie
moet blijken:
- Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn
betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer
van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang
van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
- Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december
van hetzelfde jaar) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Het
bestuur zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van dit termijn met ten hoogste vier maanden, de balans en de staat van de baten
en lasten van de stichting maken en op papier te stellen. Deze stukken worden
tezamen ook genaamd “jaarstukken”. De jaarstukken worden door het bestuur
vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien
een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk
vermeld. De vaststelling door het bestuur dechargeert de penningmeester, behalve
voor hetgeen niet uit de boeken blijkt. Het bestuur is verplicht de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren.
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Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk één
maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met
betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

Besteding van het vermogen
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken.
Wel wil zij op termijn een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te
kunnen vangen ten behoeve van projecten. Daarnaast kan geld worden gereserveerd om
nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefeningen van hun functie
gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten, mits niet bovenmatig en mits de
kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde begroting. In de begroting
van 2022 zijn geen vergoedingen voor de leden van het bestuur opgenomen.
In het geval van ontbinding van deze Stichting zal een eventueel batig saldo
overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed, te bepalen door het bestuur
en dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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