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Bestuursverslag Stichting Mlambe 
Het tweede boekjaar lopend van 1 januari 2007 t/m 31 december 2007 
 
Inleiding 
Dit jaarverslag, inclusief de jaarrekening en begroting is in de bestuursvergadering gehouden 
op 28 mei 2008 door het bestuur van Stichting Mlambe vastgesteld en goedgekeurd. 
 
Gegevens Verslaggevende Instelling 
Naam: Stichting Mlambe (in het buitenland bekend als: Mlambe Foundation) 
Adres: Diependaalsedrift 32, 1213 CR Hilversum 
KvK nr.: 32110120 
 
Doelstelling 
Stichting Mlambe heeft ten doel het cultureel erfgoed van Malawi te behouden voor de 
toekomst. De stichting richt zich op cultureel en economisch duurzame ontwikkeling. 
Malawisch rijke verleden is hierbij de inspiratiebron. Om dit te bereiken onderneemt en 
ondersteunt de stichting projecten en activiteiten op het gebied van:  
- Onderwijs en onderzoek met betrekking tot het materieel en immaterieel cultureel 

erfgoed van Malawi ongeacht etnische herkomst of historische periode; 
- Het vergroten van bekendheid van het cultureel erfgoed van Malawi, in het land zelf en 

daar buiten; 
- Monumentenzorg in Malawi; en 
- Rurale armoedebestrijding door het stimuleren van cultuur toerisme en de herintroductie 

van oude ambachten. 
 
Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid onderschrijft het belang van cultuur voor economische 
ontwikkeling. Stichting Mlambe sluit zich hier geheel bij aan. Zeker in deze tijd van 
globalisering is aandacht voor lokale culturen en cultureel erfgoed cruciaal. Stichting Mlambe 
werkt hieraan in nauwe samenwerking met haar partners in Malawi. 
 
Samenstelling Bestuur en Directie 
De samenstelling van het bestuur is met ingang van 2008 gewijzigd door het overlijden van de 
heer Stef Jacobs en het terugtrekken van Mevr. Dr. Lilian Steffens. Bij bestuursbesluit 
genomen tijdens de bestuursvergadering gehouden op 22 december 2007 is de terugtrekking 
van Mevr. Dr. Lilian Steffens aanvaard en zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd waarvan 
registratie bij de Kamer van Koophandel in 2008 heeft plaatsgevonden. 
 
Bestuur 
Drs. J.A. Welling (voorzitter) 
Drs. H.W. Bakker (secretaris) 
Mevr. Dr. Y.M.J. Lammers-Keijsers (penningmeester) 
Mevr. Drs. K. Spijker (bestuurslid) 
De heer P.B. Bakker (bestuurslid) 
 
Directie 
Drs. M. Welling 
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Erevoorzitter 
Het bestuur heeft Prof. dr. J.M. Schoffeleers s.m.m. benoemd als erevoorzitter van de Stichting, 
vanwege zijn enorme bijdrage aan het vergaren en de verspreiding van kennis op het gebied 
van het cultureel erfgoed van Malawi. Prof. Schoffeleers heeft vele jaren in Malawi gewoond 
en gewerkt. Door zijn werkzaamheden als missionaris raakte hij geïnteresseerd in de culturen 
en geschiedenis van Malawi. Zijn vele publicaties en zijn kennis overdracht als docent en later 
hoogleraar antropologie, eerst in Malawi en daarna in Nederland (aan de Vrije Universiteit en 
de Universiteit Utrecht), zijn essentieel geweest voor de nationale en internationale erkenning 
van de waarde en eigenheid van het cultureel erfgoed van Malawi .  
 
Raad van Advies 
Ingevolge artikel 10.1 van de statuten van de Stichting kan het bestuur een Raad van Advies 
instellen. Het bestuur heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en zeer bekwame personen 
bereid gevonden om lid te worden van de Raad van Advies. De Raad is tijdens de 
bestuursvergadering van 4 september 2005 ingesteld en heeft de volgende drie leden: Dr. E.C. 
Mandala, associate professor aan de University of Rochester, NY, Verenigde Staten; Dr. B.W. 
Smith, Director van Rock Art Research Institute en Acting Head van Archeology and 
Environmental Studies, University of the Witwatersrand, Gauteng, Zuid Afrika; en Dr. Y.M. 
Juwayeyi, associate professor aan de Long Island University, NY, Verenigde Staten (voormalig 
directeur van de Malawi Department of Antiquities, voormalig Malawi Commissioner for 
Culture en voormalig Ambassadeur Malawi bij de Verenigde Naties).  
 
Commissie van Aanbeveling 
Ingevolge artikel 10.6 van de statuten van de Stichting kan het bestuur een Commissie van 
Aanbeveling instellen. Het bestuur heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt en zeer bij de 
doelstelling van de Stichting betrokken personen bereid gevonden om lid te worden van de 
Commissie van Aanbeveling. De Commissie is tijdens de bestuursvergadering van 4 september 
2005 ingesteld en heeft de volgende vijf leden: Mevr. Dr. E. Gomani, Director for Culture, 
Malawi;  Mevr. M. Sacranie, Nederlands Consul te Malawi, Prof. Dr. R.M.A. Bedaux, emiritus 
hoogleraar Archeologie/Antropologie, Faculteit Archeologie en Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit Leiden en voormalig curator van het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde, te Leiden; Prof. Dr. R. van der Ploeg, voormalig Staatsecretaris van Cultuur, 
Nederland, lid van de UNESCO Wereld Erfgoed Commissie en hoogleraar Economie aan het 
Robert Schuman Centre, European University Institute van de Universiteit van Oxford; en Dr. 
Ilja Leonard Pfeijfer, dichter en graecus. 
 
Beleid 
Het beleid van de Stichting ten aanzien van fondsenaanvraag en acceptatie is dat de Stichting 
voor grote projecten specifieke en gerichte projectvoorstellen doet aan verschillende, bij de 
doelstelling van de Stichting, betrokken instellingen en bij en van bedrijven die 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het vrij 
besteedbare vermogen wordt deels ingezet voor aanvulling op de begroting van de 
verschillende projecten bij onvoorziene uitgaven.  
De kosten van de Stichting voor de bedrijfsvoering zijn minimaal te noemen (zie toelichting op 
de jaarrekening). De directeur ontvangt sinds augustus 2006 een maandelijkse 
onkostenvergoeding van 250 Euro voor zijn werkzaamheden. De werkzaamheden van de 
directeur zijn alsvolgt te verdelen (zie ook toelichting op de jaarrekening): uitvoeringskosten 
voor de verkoop van artikelen (200,00 Euro); voorlichting en educatie met betrekking tot de 
doelstelling en projecten, zowel in Nederland als in Malawi (500,00 Euro geboekt op 
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voorlichting en educatie); fondsenwerving (500,00 Euro geboekt op uitvoeringskosten 
fondsenwerving); en uitvoering geven aan de projecten in Malawi (1.800,00 Euro geboekt op 
uitvoeringskosten projecten buitenland). De directeur doet aan het eind van het kalenderjaar 
verslag aan het bestuur van de daadwerkelijk gemaakte kosten.  
 
Fondsenwerving 
Donaties in geld 
Een deel van de subsidies ontvangen van Impulsis (ICCO) en het Wereld Natuurfonds in 2006 
is gebruikt in 2007. In 2007 heeft de Stichting geen subsidies meer ontvangen maar vooral heel 
veel spontane giften. Zo is er een grote gift ontvangen voor het nieuwe bomen project (zie 
onder Activiteiten & Projecten) en heeft de Stichting een zeer genereuze bijdrage ontvangen 
voor het transport van gedoneerde goederen. De Stichting heeft tevens een aantal periodieke 
donateurs. Daarnaast heeft de Stichting ook in 2007 gecollecteerd op verschillende feesten en 
partijen en neemt de Stichting ook in 2007 nog deel aan de zogenaamde association 
programmes overeengekomen met Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, 
Bol.com, Barnes&Noble.com en Powellsbooks.com. Deze programma’s houden in dat de 
betreffende ondernemingen 5% van de via de Stichting websites gegenereerde omzet uitbetaalt 
aan de Stichting. 
 
Donaties in natura 
In 2007 heeft de Stichting zelf geen donaties in natura mogen ontvangen. De Lower Shire 
Heritage Trust, waarin de Stichting partner is, heeft een maismolen en een 2e hands Nissan 4x4 
gedoneerd gekregen. Beide donaties zijn voor Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. De 
maismolen zal in 2008 worden geïnstalleerd en zal inkomen gaan genereren voor Tisunge! 
zodat van die inkomsten een directeur kan worden aangesteld.  
De in 2006 gedoneerde goederen zullen in 2008 worden overgedragen aan de Lower Shire 
Heritage Trust, een naar Malawisch recht opgerichte trust die het beheer van Tisunge! zal 
overnemen. In 2007 was de registratie zo goed als afgerond, het wachten is echter op de laatste 
stempel.  
Daarnaast zijn in 2007 wederom veel goederen gedoneerd aan de Catholic University of 
Malawi. Veel boeken, computers en printers, enz. Deze goederen zijn allen in eigendom van de 
Catholic University of Malawi en zijn derhalve niet terug te vinden op de balans van de 
Stichting  
Het transport van deze goederen is deels door daarop gerichte donaties van andere instellingen 
en deels uit het vrij besteedbaar vermogen van de Stichting gefinancierd. 
 
Publiciteit 
De Stichting en haar projecten, met name Tisunge! – Lower Shire Heritage Centre - hebben in 
2007 veel publiciteit gekregen.  
De directeur heeft in februari 2007 in Malawi een presentatie voor de Society of Malawi over 
Tisunge! gehouden waarbij de opkomst goed te noemen was.  
Met steun van de Stichting is het tijdschrift Culture Connection Magazine door het Chichire 
Museum in Blantyre gepubliceerd en gepresenteerd. Het tijdschrift bevat een artikel van de 
directeur over Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. Tijdens de officiële presentatie van het 
tijdschrift, in aanwezigheid van de Deputy Minister of Tourism, Wildlife and Culture, heeft de 
directeur tevens een presentatie gehouden. 
In Ulendo (het inflight magazine van Air Malawi) is een groot artikel over Lengwe National 
Park verschenen waarin Tisunge! uitgebreid aan de orde komt. 
In november 2007 is een filmploeg van de South African Broadcasting Company (SABC) naar 
Malawi gekomen om de projecten van de Stichting te filmen voor het lifestyle programma 
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Africa Within. Ze hebben een volle dag gefilmd en de directeur geïnterviewd op de 
verschillende culturele plekken: Tisunge!, Chifunda Lunda, Singano Village (waar ze het 
weven hebben gefilmd) en Ndakwera Village (waar ze traditionele dansen hebben gefilmd). 
Vier uur film is omgezet in 20 minuten in Africa Within. Het programma wordt via sateliet 
televisie uitgezonden en is dus over het hele Afrikaanse continent en het Verenigd Koninkrijk 
te zien. Het wordt regelmatig herhaald.  
Annemiek Kleiberg heeft in october voor Postbus 51 een radio spotje gemaakt over Stichting 
Mlambe en Tisunge!, dat in januari 2008 is uitgezonden. 
Op 22 september 2007 heeft een deel van het bestuur de ICCO Malawi dag bezocht en zijn op 
19 en 20 mei 2007 aanwezig geweest op de Afrika dag in Eindhoven. Goede Doelen TV heeft 
op 26 september 2007 tevens een dag voor kleine goede doelen georganiseerd waar een deel 
van het bestuur aanwezig is geweest. 
De Radboud Universiteit te Nijmegen heeft een onderzoeksproject opgezet dat tot doel heeft 
om de invloed en functionering van Nederlandse privé initiatieven op de ontwikkeling van 
Malawi en Ghana kritisch te analyseren. Stichting Mlambe heeft deelgenomen aan dit 
onderzoek. Docent en onderzoeker Lau Schulpen van de Radboud Universiteit is in juli naar 
Malawi gekomen om onze projecten te bezoeken. Hij heeft tevens uitgebreid met onze partners 
in Malawi gesproken en een memorabel bezoek gebracht aan Singano en Kampomo in de 
Beneden-Shire Vallei. Twee dorpen die zeer (pro-)actief zijn in hun samenwerking met 
Tisunge!. Op de Malawi dag van ICCO heeft Lau Schulpen zijn algemene bevindingen 
gepresenteerd. 
Op dit moment wordt de website van de Stichting vernieuwd. De website wordt veel bezocht: 
de Nederlandse versie heeft zo’n 120 hits per dag en de Engelse versie zo’n 80. 
De nieuwsbrief van de Stichting wordt naar zo’n 300 mensen verstuurd. 
 
Activiteiten en Projecten 
In het jaar 2007 heeft de Stichting de volgende activiteiten en projecten voortgezet en 
ontplooid. Deze vonden alle plaats in Malawi (met uitzondering van de fondsenwervende 
activiteiten die tot nu toe voornamelijk in Nederland hebben plaatsgevonden). De directeur van 
de Stichting begeleidt en geeft, sinds augustus 2006, ter plekke uitvoering aan de verschillende 
projecten, samen met de (voormalig) penningmeester Lilian Steffens. 
 
Publicaties 
Het vergroten van de bekendheid van het cultureel erfgoed van Malawi tracht de Stichting te 
bewerkstelligen door het opnieuw uitgeven van verschillende publicaties. Door onvoorziene 
omstandigheden is het ook in 2007 helaas niet gelukt om de in het vorige jaarverslag 
opgenomen publicaties ook daadwerkelijk te publiceren. De gelden die voor de publicaties zijn 
gedoneerd blijven echter gereserveerd voor de publicaties in 2008 (zie toelichting op de 
jaarrekening en de begroting 2008). Het proefschrift van Prof. Schoffeleers – Mang’anja 
Traditional Religion. Spirit beliefs and practices in Malawi’s Lower Shire Valley – zal ter 
gelegenheid van zijn 80ste verjaardag op 31 augustus 2008 worden gepresenteerd. 
 
Voortgang van Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. 
De Lower Shire Heritage Trust is inmiddels operationeel, hoewel de registratie nog niet geheel 
is voltooid. Wel is er in 2007 besloten om het beheer van Tisunge! aan de Trust over te dragen.  
Als gemeld in ons eerste jaarverslag is de aanbouw van het erfgoedcentrum mogelijk gemaakt 
door gelden van de Nederlandse ambassade te Zambia, Impulsis (ICCO) en het Wereld 
Natuurfonds. In 2007 zijn er vele donaties bijgekomen die er voor gezorgd hebben dat de 
Stichting het project met vol vertrouwen heeft kunnen voortzetten. Daar waar nodig springt de 
Stichting bij uit haar vrij besteedbare fondsen. 
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‘Tisunge’ betekent 'Laten we behouden' in het Chewa, de nationale taal van Malawi. Het 
centrum beoogt het rijke natuurlijk en cultureel erfgoed van deze meest zuidelijke streek van 
Malawi te beschermen, alsmede onder de aandacht te brengen  van de rurale gemeenschappen, 
en nationale en internationale bezoekers. Essentieel in dit project is de nauwe samenwerking 
met plaatselijke dorpsorganisaties (community based organisations - CBOs). De steun van de 
plaatselijke bevolking is onontbeerlijk voor effectief erfgoedbeleid. Niet minder belangrijk is 
de erkenning van de plaatselijke bevolking als de rechtmatige eigenaar van deze natuurlijke en 
culturele rijkdommen. Zij zullen dan ook de vruchten mogen plukken van dit project.  
 
Het Centrum heeft de volgende concrete doelstellingen: 
- Verspreiding van kennis van het natuurlijk en culturele erfgoed in de beneden-Shirevallei. 
- Onderwijs op het gebied van cultureel en natuurlijk erfgoedbehoud.  
- Bevordering van duurzaam toerisme in de streek.  
- Lokale armoedebestrijding door training in duurzame, inkomsten genererende activiteiten, 

met het verleden als inspiratiebron -bv training in de oude weeftradities (zie hieronder).  
- Het behoud van archeologische monumenten voor toekomstige generaties.  
- Het bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.  
- Stimulering van duurzaam dorpsmanagement van de natuurlijke en culturele hulpbronnen 

rond de beschermde gebieden van de Beneden-Shirevallei.  
 
Eind 2007 heeft Tisunge! een tweetal tegenslagen moeten incasseren. Door hevige regens en 
storm is in december het dag van de ontmoetingsruimte ingestort. Het dak was op dat moment 
bijna af. Gelukkig kon het geraamte van het dak worden gered en is het grootste deel van het 
gras weer opnieuw gebruikt. De tweede tegenslag betrof de transformator, die het in 2007 
begaf. Gelukkig kan de transformator gerepareerd worden. Op dit moment (mei 2008) zijn de 
volgende gebouwen (met uitzondering van de externe decoratie) afgerond: tentoonstellings 
ruimte, de souvenir winkel, het toiletten blok, 2 kantoren, de bibliotheek, de opslag en de 
vergader ruimte.  
De souvenirs winkel is operationeel en de voorraden geweven doeken en andere in de Beneden 
Shire Vallei gemaakte souvenirs groeien elke week.  
 
Het traditioneel weven is een groot succes geworden. Het traditioneel spinnen blijft moeizaam 
omdat het zeer veel tijd kost en de opbrengsten niet te vergelijken zijn met het weven. De 
doeken worden derhalve met industrieel verwerkt (Malawisch) katoen geweven. Het katoen 
wordt door de wevers gekleurd met natuurlijke producten (zoals bast en bladeren van 
verschillende soorten bomen, struiken, enz). Inmiddels zijn er zo’n 8 verschillende kleuren. De 
wevers werken alleen of in groepen van twee tot vier mensen. Momenteel zijn er zo’n 23 
mensen uit 5 dorpen actief aan het weven. De wevers investeren zelf in het katoenen garen en 
gaan gemiddeld met zo’n 3000 kwacha (= 21 Dollar) per week pure winst naar huis. Gezien het 
feit dat het dagloon voor ongeschoolde arbeid in de Beneden Shire Vallei op zo’n 150 kwacha 
(= 1,05 Dollar) ligt, is het weven derhalve een enorme inkomsten bron voor de dorpelingen. De 
verkopen in de winkel beginnen te lopen en op het moment van schrijven (mei 2008) is er 
inmiddels een tweede afzet markt in Blantyre gevonden waar de doeken als zoete broodjes over 
de toonbank gaan. De geweven producten die op dit moment worden gemaakt zijn: tafellopers 
in verschillende maten; doeken voor stoelen; tassen; pannen lappen; en place mats. Aan het 
eind van 2007 zijn een aantal wevers gaan experimenteren met het maken van wandkleden. 
Alle inkomsten van de verkoop van de souvenirs worden weer in het project in de Beneden-
Shirevallei geïnvesteerd. Tisunge! zal uiteindelijk zelfredzaam, zelfvoorzienend en duurzaam 
zijn.  
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Duurzaamheid wordt ook nagestreefd door de aanplant van inheemse bomen bij Tisunge! en 
langs de rivier Nkhombedzi. De voetbal en netbal verenigingen van de omliggende dorpen 
hebben allen een bal gekregen voor de aanplant van zo’n 350 bomen per vereniging. Na 6 
maanden zouden de verenigingen tenues ontvangen, mits ze gedurende die 6 maanden goed 
voor de bomen hadden gezord. Het project leek in eerste instantie niet te slagen omdat slechts 5 
van 19 deelnemende voetbal en netbal verenigingen in juli 2007 in aanmerking bleken te 
komen voor het beloofde tenue. De door de andere verenigingen aangeplante bomen waren 
helaas allen dood gegaan. Inmiddels zijn er een aantal verenigingen die het belang van de boom 
aanplant langs de oever van de Nkhombedzi inzien en op eigen initiatief zijn gaan planten. We 
hopen dat de Tisunge! League in 2008 alsnog van start kan gaan. De kosten van de aankoop en 
aanplant en verzorging van de bomen zijn door het Wereld Natuurfonds gefinancierd. 
 
Een tweede bomenproject is de aanleg van een plantage van inheemse bomen. Bij Nyala Lodge 
is in augustus een nursery begonnen van maar liefst 10.000 bomen. Chief Singano heeft een 
stuk land ter beschikking gesteld voor de boomplantage en de Community Based Organisation 
Chigoda zal tegen betaling het planten en verzorgen van de bomen op zich nemen. De helft van 
het geld dat Chigoda zal ontvangen zal worden aangewend voor haar doelstelling, dat het 
verzorgen van de ouderen, wezen en zieken is in de 7 dorpen die onder het toezicht van Chief 
Singano vallen.  
 
Voor de inrichting van de tentoonstelling met betrekking tot het cultureel en natuurlijk erfgoed 
van de Beneden-Shirevallei zullen in 2008 extra fondsen worden geworven (zie Begroting) 
voor besteding in 2009. De intentie is dat zowel de Stichting als de Lower Shire Heritage Trust 
dergelijke fondsen zal gaan werven.  
 
Overkapping ijzersmeltoven in Kasungu National Park 
In Kasungu National Park staat waarschijnlijk de laatste complete Chewa ijzersmeltoven. Deze 
ijzersmeltoven staat op dit moment bloot aan erosie door weer en wind en zal om behouden te 
blijven moeten worden voorzien van een overkapping. Daartoe heeft de Stichting reeds fondsen 
geworven. Begin januari 2008 is de directeur naar Kasungu National Park geweest om 
polshoogte te nemen en zijn er tekeningen gemaakt.  
 
De koninklijke zetel van senior-chief Chulu 
Senior-chief Chulu, Kasungu, heeft zijn koninklijke zetel, die de eerste chief Chulu volgens 
overlevering heeft gekregen van de grote Chief Karonga, aan de Stichting afgestaan voor 
onderzoek (datering) en conservering. Helaas heeft de Stichting onlangs bericht gekregen dat er 
niet voldoende koolstof aanwezig was om de zetel daadwerkelijk te kunnen dateren. De zetel 
wordt naar Malawi teruggestuurd. 
 
Website Malawiheritage.info 
De Stichting heeft deze domeinnnaam laten vastleggen om daar in de toekomst een 
informatieve en educatieve site van te maken. De jaarlijkse kosten (12,50 Euro) daarvan zijn in 
de balans nu onder fonds activa doelstelling opgenomen als vaste jaarlijkse lasten. Een 
vrijwilliger zal deze website in 2008 vorm gaan geven. 
 
Stichting Mlambe Studie en Educatie Fonds 
Stichting Mlambe heeft een apart studie en educatie fonds opgezet. Dit fonds helpt studenten en 
organisaties in Malawi met het dragen van de kosten van studie en onderwijs op het gebied van 
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cultureel erfgoed. De middelen van het fonds worden apart gehouden op de rekening die de 
Stichting aanhoudt bij de ASN bank. 
 
Voor ondersteuning van studenten Antropologie in Malawi worden actief fondsen geworven ter 
ondersteuning van de financiering van de college gelden.  
De publicatie van het Culture Connection Magazine is tevens mogelijk gemaakt met gelden uit 
het studiefonds.  
De Anthropology Club van de Catholic University heeft tevens een aanvraag gedaan voor een 
studie reis. De Stichting heeft deze aanvraag gehonoreerd. 
Tot slot heeft de Catholic University nog een aanvraag gedaan voor de aanschaf van boeken. 
Ook deze aanvraag is gehonoreerd. 
Op 31 december 2007 zit er nog 1.547,13 Euro in het studiefonds.  
 
Foto-archief 
Met dank aan de Hoge School Nijmegen, Stef Jacobs en Harrie Bakker zijn de foto’s en dia’s 
van Prof. Schoffeleers, Broeder Zonneveld en Dr. Van Zanten zijn inmiddels alle gescand en 
opgenomen in het digitale foto-archief. 
 
Toekomstige projecten 
Voor 2008 en verder staan allereerst de afronding en verdere begeleiding van de 
bovengenoemde projecten gepland.  
Verder zal de Stichting fondsen gaan werven voor de volgende projecten: 
- Het documenteren en op CD uitbrengen van oude opnames van traditionele muziek uit 

Zuid-Malawi; 
- De restauratie van het Fathers House in Nguludi, Malawi en de inrichting daarvan als 

tentoonstellingsruimte. Dit in samenwerking met het Department of Antiquities, de 
Catholic University of Malawi en het bisdom (eigenaar van het Fathers House). Fondsen 
voor dit specifieke project zijn reeds aangevraagd. 

- Het repatriëren van waardevolle historische en ethnografische objecten. 
- In 2008 zal het bestuur de boeken van Dr. Nurse gaan verzamelen. Dr. Nurse heeft zijn 

grote boeken collectie, die momenteel nog in Engeland staan, aan de Stichting 
gedoneerd. 

Voor de benodigde en reeds geworven fondsen verwijst het bestuur naar de aangehechte 
Begroting 2008. 
 
Ter afsluiting 
In haar tweede financiële jaar heeft Stichting Mlambe de trent voortgezet en is er zeer veel 
bereikt. Ondanks een aantal hierboven gemelde tegenslagen zijn de projecten zeer succesvol te 
noemen en is het bestuur ervan overtuigd dat de duurzaamheid en zelfredzaamheid van de 
projecten zullen worden bereikt. Dit komt met name door de grote steun die de projecten 
genieten van de lokale bevolking in Malawi en hun inzet om de projecten een succes te laten 
zijn. Ook zouden we niet zover zijn gekomen zonder de toewijding van de vele vrijwilligers. 
Via de publicaties, de folder, artikelen in tijdschriften, televisie, radio interviews en presentaties 
van onze directeur in Nederland en Malawi en de websites groeit de bekendheid met de 
Stichting en haar doelstelling gestaag. De samenwerking met de lokale partners in Malawi is 
zeer vruchtbaar te noemen. Het bestuur sluit dit bestuursverslag dan ook af met het volste 
vertrouwen in de toekomst zowel wat de fondsenwerving als wat de vervolmaking van de 
projecten en hun duurzaamheid betreft. 
 



Jaarrekening Stichting Mlambe – Tweede boekjaar lopend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007
Balans        
  31 december 2007  31 december 2006  
Activa            
Immateriele vaste activa     0,00 0,00
        
Materiele vaste activa       
  Bedrijfsmiddelen  0,00  0,00   
  direct in gebruik voor doelstelling  3.562,98  2.330,26   
      
      3.562.98 2.330,26
        
Financiele vaste activa       
  leningen en voorschotten  0,00  0,00   
  leningen en voorschotten verstrekt 
  in het kader van de doelstelling  0,00  43,35   
      
    0,00  43,35  
        
Beleggingen     0,00 0,00
        
Voorraden       
  Bedrijfsvoorraden  0,00  0,00   
  direct beschikbaar voor de doelstelling  630.48  1.151,27   
      
    630,48  1.151,27  
        
Vorderingen     2.039,95 0,00
        
Liquide middelen     18.097,50 21.196,79
        
Totaal     24.330,91 24.721,67
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       31 december 2007 31 december 2006 
Passiva            
             
Eigen vermogen       
  besteedbaar vermogen   3.956,18  2.186,35  
        
  vastgelegd vermogen       
     Bestemmingsfondsen  13.055,68  15.902,29   
     fonds activa doelstelling  7.205,96  6.494,03   
     fonds activa bedrijfsvoering  113.09  139,00   
      
      20.374,73 22.535,32
        
Voorzieningen     0,00 0,00
        
        
Schulden       
  op lange termijn  0,00  0,00   
  op korte termijn  0,00  0,00   
      
      0,00 0,00
      

Totaal     24.330,91 24.721,67
      
        

 

 



Staat van Baten en Lasten    
     

Fondsenwerving 01-01-2007 t/m 31-12-2007     
     
Baten uit eigen fondsenwerving     
  Collecten 205.00    
  Mailingacties 0,00    
  contributies, donaties, giften 
  en schenkingen 25.494,00    
  contributies, donaties, giften 
  en schenkingen in natura 0,00    
  Nalatenschappen 0,00    
  Loterijen 0,00    
  overige baten 1.096,43    
    
 26.795,43   
Kosten eigen fondsenwerving    
  (in)directe verwervingskosten 456,21    
  Uitvoeringskosten 500,00    
    
 956,21   
    
(in % van baten uit eigen  
fondsenwerving) 3,57%    
    
Netto baten 25.839,22   
    
Resultaat verkopen artikelen 
en/of gebruikte goederen    
  netto omzet 1.230,00    
  Kostprijs 1.483,01    
    
  Brutowinst (253,01)    
  Uitvoeringskosten 200,00    
    
  netto winst (453,01)   
    
Totaal eigen fondsenwerving 25.386,21   
    
Aandeel in gezamenlijke acties 0,00   
    
Aandeel in acties van derden 0,00   
    
Beschikbaar uit 
fondsenwerving 25.386,21   
    
Subsidies overheden en anderen 0,00   
    
Resultaat beleggingen 0,00   
    
Overige baten en lasten 26.926,49   
    
Totaal beschikbaar voor 
doelstelling 52.312,70   
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Bestedingen Bestedingen 01-01-2007 t/m 31-12-2007 01-01-2007 t/m 31-12-2007         
     

Besteed aan doelstelling     
Voorlichting/educatie     
  eigen activiteiten 500,00    
  verstrekte subsidies 0,00    
  Uitvoeringskosten 0,00    
    
 500,00   
    
Binnenland    
  Projecten in eigen beheer 0,00    
  verstrekte subsidies 0,00    
  Uitvoeringskosten 0,00    
    
 0,00   
    
Buitenland    
  Projecten in eigen beheer 15.094,73    
  verstrekte subsidies 7.939,94    
  Uitvoeringskosten 4.883,96    
    
 27.918,63   
    
Totaal besteed aan doelstelling 28.418.63   
    
Overschot/tekort is toegevoegd/ 
onttrokken aan    
  Bestemmingsfonds 16.955,39   
  vrij besteedbaar vermogen 6.938,68   
    
 23.894,07   
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Toelichting op de uitvoeringskosten   
      
Verdeling kosten naar bestemming    
      
      

  Project Tisunge! Voorlichting 
Fondsen- 
werving 

Totaal 
boekjaar 

2005/2006  
Reis-/verblijfkosten 4.083,96 0,00 0,00 4.083,96  
Kantoorkosten 0,00 0,00 0,00 0,00  
Onkostenvergoeding 800,00 500,00 500,00 1.300,00  
Drukkosten 0,00 0,00 0,00 0,00  
Totaal uitvoeringskosten 4.883,96 500,00 500,00 5.383,96  
      
      

 12



Toelichting op de jaarrekening van Stichting Mlambe  
Het tweede boekjaar lopend van 1 januari 2007-31 december 2007 
 
Inleiding 
Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen van het 
CBF gevolgd.  
 
Toelichting op de Balans 
Op 31 december 2006 stond de activa/passiva op EUR 24.721,67 en bestond er een overschot 
van EUR 24.721,67. 
 
Op 31 december 2007: 
Activa 
Stichting Mlambe heeft geen immateriële vaste activa. 
 
De vaste materiële activa van Stichting Mlambe komt geheel en direct ten goede van de 
doelstelling en is derhalve gerubriceerd onder activa in gebruik bij doelstelling.  
- De objecten die in 2006 en in 2007 zijn aangekocht voor Tisunge! Lower Shire Heritage 

Centre ter waarde van EUR 839.23 zullen onderdeel vormen van de tentoonstelling. Voor 
de waardering zieaangehecht Bijlage I: Aanschafkosten historische en etnografische 
objecten; 

- De in 2006 gedoneerde goederen ter waarde van EUR 2.330,26 zijn direct in gebruik bij 
Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. De goederen zijn in eigendom van de Stichting. 
Alle goederen zijn geheel afgeschreven in Nederland maar zijn op de balans gewaardeerd 
op dagwaarde in Malawi. Zie aangehecht Bijlage II – Waardering gedoneerde goederen; 

- In 2007 is er door de Stichting verlichting ter waarde van EUR 279,88 aangekocht voor 
het museum van Tisunge! en twee fietsen ter waarde van EUR 113,61 ter gebruik door de 
vrijwilligers van Tisunge! 

 
In 2006 had de Stichting een lening in het kader van de doelstelling verstrekt aan het 
Department of National Parks and Wildlife in het kader van het project Tisunge! Lower Shire 
Heritage Centre. Deze bedraagt 7.750,00 Malawi Kwacha. – bij een koers over 2006 van 
178,2 Kwacha voor 1 Euro komt dat op een bedrag van 43,35 Euro. Deze lening is in dit 
boekjaar afgeboekt als bad debt en komt derhalve niet meer voor op de balans. 
 
Stichting Mlambe heeft geen beleggingen. 
 
De voorraden direct beschikbaar voor de doelstelling van Stichting Mlambe bestaan uit de 
voorwerpen die voor de souvenirswinkel van Tisunge! zijn aangekocht. Deze bestaan uit 
geweven doeken (tafellopers, placemats, pannenlappen, tassen), manden, trommels, stoelen, 
boeken en katoen. De voorraad van de winkel is gewaardeerd op de kostprijs en bedraagt op 
31 december 2007 EUR 630,48.  
 
Stichting Mlambe heeft 2 vorderingen: 
- Op de Catholic University of Malawi ter waarde van EUR 2.000,00. De Stichting heeft dit 

bedrag voorgeschoten voor het transport van goederen vanuit Nederland bestemd voor de 
universiteit; en 
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- Op Lexa.nl ter waarde van EUR 39,95. Dit bedrag is ten onrechte ten behoeve van 
Lexa.nl van de bankrekening van de Stichting afgeschreven. Dit bedrag is op het moment 
van schrijven (mei 2008) reeds gestorneerd. 

 
Stichting Mlambe heeft liquide middelen ter hoogte van EUR 18.097,50 waarvan:  
- EUR 11.990,41 staat op de Stichting rekening bij de ABN AMRO Bank te Amsterdam;  
- EUR 1.547,13 staat op de Stichting rekening van de ASN (dit is de speciale rekening voor 

het Stichting Mlambe Studie- en Educatiefonds); en  
- EUR 4.559,96 heeft de Stichting in contanten in kas in Malawi, waarvan EUR 59,96 in 

Malawi Kwacha (= K11.611,25 bij een gemiddelde wisselkoers over 2007 van K 193,65 
voor EUR 1,00) en EUR 4.500,00. 

 
Passiva 
Het totale eigen vermogen van de Stichting op 31 december 2007 bedraagt: EUR 29.021,82.  
Het vrij besteedbare vermogen bedraagt op 31 december 2007: 3.999,53 Euro 
Het vastgelegd vermogen (EUR 27.972,29) is als volgt verdeeld: 
- Het bedrag onder de post bestemmingsfonds van EUR 13.055,68 is over de volgende 

projecten verdeeld: 
 EUR 6.508,55 voor Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. Daarvan zijn EUR 460,11 

Impulsis (ICCO) gelden; EUR 1.098,44 Wereld Natuurfonds gelden; EUR 350,00 
specifiek gedoneerd voor de opbouw watertank; en is EUR 4.600,00 specifiek 
gedoneerd voor het bomen plantage project. 

 EUR 500,00 is bestemd voor de overkapping van de ijzersmeltoven in Kasungu 
National Park; 

 EUR 3.000,00 is bestemd voor publicaties waaronder het proefschrift van J.M. 
Schoffeleers; 

 EUR 1.500,00 voor Land of Fire; en 
 EUR 1.547,13 zit in het Stichting Mlambe Studie en Educatie Fonds. 

- Onder de post fonds activa doelstelling zijn de toegezegde onkostenvergoeding van de 
directeur over 2008 (EUR 3.000,00); de vaste kosten voor de website malawiheritage.info 
(EUR 12,50); de waarde van de vaste materiële activa (EUR 3.562,98); de waarde 
(kostprijs) van de voorraad van de souvenirs winkel van Tisunge! (EUR 630,48) gebracht. 
Totaal derhalve EUR 7.205,96. 

- Onder de post fonds activa bedrijfsvoering is EUR 113,09 gebracht. Dit zijn de volgende 
kosten over 2008: registratie Kamer van Koophandel; kosten websites van de Stichting en 
de bankkosten. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
De baten uit eigen fondsenwerving over het tweede boekjaar komen uit vier bronnen: 
- Collecten die door de Stichting zijn gehouden tijdens verjaardagen en andere 

feestelijkheden (EUR 205,00); 
- Contributies, donaties, giften en schenkingen (EUR 25.494,00); en  
- Overige Baten. Deze bestaan uit: (i) inkomsten uit associate programmes die de Stichting 

is aangegaan met Amazon.com, Amazon.co.uk en Bol.com (EUR 697,30); (ii) de rente op 
de bankrekeningen waar de overige baten op worden gestort (EUR 44,91); (iii) verkoop 
van gras voor dakdekking (EUR 354.22). 

 
De kosten van fondsenwerving bestaan uit: 
- Indirecte verwervingskosten: daaronder vallen de kosten van de incassering van de 

cheques van de bovengenoemde associate programmes (EUR 106,47); de aanschaf van 
30 boeken van Douglas Curran die als promotie materiaal zullen worden gebruikt bij 
fondsenwerving (EUR 318,76); en de kosten gepaard gaand met de promotie film die is 
gemaakt door het lifestyle programma van SABC (zie Bestuursverslag) (EUR 30,98).  

- Uitvoeringskosten: de directeur heeft in Malawi en Nederland zeer veel tijd besteedt aan 
fondsenwerving in 2007. Een deel van zijn onkostenvergoeding (500,00 Euro) is derhalve 
onder deze post geboekt.  

 
De Stichting heeft dit boekjaar artikelen verkocht via de souvenirs winkel van Tisunge! en 
heeft derhalve resultaat verkopen artikelen. 
- De netto omzet van de verkopen van de artikelen uit de souvenir winkel bedragen op EUR 

1.230,00. 
- Gezien het feit dat de souvenir winkel voorraden moet opbouwen zijn de kosten van de 

winkel vooralsnog hoger dan de omzet. De kostprijs bedraagt EUR 1.483,01. 
- Het netto verlies bedraagt derhalve EUR 253,01. 
- Tot slot heeft de directeur veel tijd besteed aan het operationeel maken van de souvenirs 

winkel een deel van zijn onkostenvergoeding (EUR 200,00) is onder uitvoeringskosten 
gebracht. 

In 2008 zullen deze inkomsten rechtstreeks ten goede komen aan de Lower Shire Heritage 
Trust.  
 
De Stichting heeft over dit boekjaar geen baten uit gezamenlijke acties of uit acties van 
derden.  
 
De Stichting heeft in 2007 geen subsidies ontvangen. 
 
De Stichting heeft in 2007 geen beleggingen. 
 
De overige baten en lasten van de Stichting over het eerste boekjaar kunnen als volgt worden 
uitgesplitst: 
- Als lasten van de Stichting zijn opgenomen de kosten van de bedrijfsvoering van de 

Stichting (EUR 113,09).  
- Als baten van de Stichting zijn de volgende posten opgenomen (totaal EUR 27.039,58): 

 Waarde van de in 2006 gedoneerde goederen: EUR 2.330,26; 
 Waarde van voorraad van de winkel op 31 december 2007: EUR 630,48; 
 Waarde van de objecten voor de tentoonstelling: EUR 839,23; 
 De gelden op de bankrekening per 1 januari 2007: EUR 19.511,83; 

 15



 De gelden in kas per 1 januari 2007: EUR 1.687,83; en 
 De waarde van vorderingen op de Catholic University (EUR 2.000,00) en Lexa.nl 

(EUR 39,95): EUR 2.039,95. 
 
De baten zijn alsvolgt besteed aan de doelstelling: 
Ter voorlichting en educatie: 
- De directeur van de Stichting heeft zowel in Malawi als in Nederland veel voorlichting 

gegeven over het doel van de Stichting en het cultureel erfgoed van Malawi. Onder de 
post voorlichting en educatie is derhalve 500,00 Euro opgenomen van de 
onkostenvergoeding die de directeur sinds augustus 2006 ontvangt. 

- Er zijn geen subsidies ontvangen voor voorlichting en educatie. 
- Er zijn geen uitvoeringskosten.. 
 
De Stichting heeft geen projecten in het binnenland. 
 
In dit tweede boekjaar heeft de Stichting de volgende projecten in het buitenland (Malawi): 
- Projecten die de Stichting (deels) uit eigen fondsenwerving heeft gefinancierd en derhalve 

onder de post eigen beheer zijn geboekt (EUR 15.094,73): 
 Tisunge! Lower Shire Heritage Centre: EUR 8.740,42. 
 Website Malawi Heritage: 14,88 Euro. 
 Stichting Mlambe Studie- en Educatiefonds: EUR 872,71. 
 Transport van gedoneerde goederen voor Tisunge! en de Catholic University of 

Malawi: EUR 5.466,72. 
- De door de Stichting in 2006 ontvangen subsidies zijn als volgt aan het project Tisunge! 

Lower Shire Heritage Centre besteed: 
 Van de 2006 subsidie van Impulsis (ICCO) ad EUR 20.000,00 was op 1 januari 2007 

EUR 2.131,17 over. In dit boekjaar is EUR 1.643,86 besteed aan Tisunge! (EUR 
337,87 aan collecteren van objecten; EUR 120,49 aan de bouw; en EUR 1.185,50 aan 
het weven project); en   

 Van de 2006 subsidie van WNF ad EUR 10.000,00 was op 1 januari 2007 EUR 
7.466,07 over. In dit boekjaar is EUR 6.296,09 besteed aan Tisunge! (EUR 1.992,18 
aan het bomen project; EUR 3.163.99 aan water management; en EUR 1.139,92 aan 
de bouw van de bibliotheek). 

 
- Onder uitvoeringskosten zijn de volgende kosten gebracht (zie ook onder Toelichting op 

de uitvoeringskosten): 
 EUR 800,00 aan onkosten vergoeding van de directeur; en  
 EUR 3.083,96 aan kosten van vliegtickets voor 3 vrijwilligers; 
 EUR 1.000,00 aan bijdrage in kosten vliegticket van de directeur van Malawi naar 

Nederland. 
 
Het overschot van EUR 23.894,07 is toegevoegd aan: 
- De post bestemmingsfonds voor het bedrag van EUR 16.955,39 en zal over de volgende 

projecten worden verdeeld:  
 EUR 5.808,26 voor Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. Daarvan zijn EUR 487.31 

Impulsis (ICCO) gelden; EUR 1.170,98 Wereld Natuurfonds gelden; EUR 350,00 
voor de opbouw van de watertank; EUR 839,23 de waarde van de objecten voor het 
museum; EUR 630,48 de waarde van de voorraad van de winkel; en EUR 2.330,26 de 
waarde van de gedoneerde goederen. 

 16



 EUR 500,00 is bestemd voor de overkapping van de ijzersmeltoven in Kasungu 
National Park;  

 EUR 3.000,00 is bestemd voor publicaties waaronder het proefschrift van J.M. 
Schoffeleers; 

 EUR 1.500,00 is bestemd voor Land of Fire; en  
 EUR 1.547,13 zit in het Stichting Mlambe Studie- en Educatiefonds. 

 
- De post vrij besteedbaar vermogen voor het bedrag van EUR 6.938,68. Daarvan is EUR 

3.956,18 daadwerkelijk vrij besteedbaar en ligt het overige bedrag vast voor kosten 
bedrijfsvoering Stichting en onkostenvergoeding van de directeur over 2008 (zie 
toelichting op de balans). 
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Bijlage I Aanschafkosten historische en etnografische objecten

Gedocumenteerde objecten voor tentoonstelling MKw Euro (€1 = MK 193.65)

Totaal 532 objecten 162,517.00 839.23



Computermateriaal Aantal Waarde per stuk in Euro Totale waarde in Euro
BJC250 Canon printer 1 15.00 15.00
Lexmark scanner en printer 1 20.00 20.00
HP scanjet Canon 3690 printer 1 20.00 20.00
HP deskjet 500 color printer 1 25.00 25.00
HP Laserprinter 1 25.00 25.00
HP deskjet 500 printer 1 15.00 15.00
UPS 5 25.00 125.00
Toetsenborden 8 2.00 16.00
HP pentium III computer 2 30.00 60.00
Compaq presario 7230 computer 1 20.00 20.00
Commodore pentium I computer 1 5.00 5.00
FiF pentium I computer 1 5.00 5.00
IBM Aptiva computer 1 5.00 5.00
Packard Bell pentium mmx223 computer 1 5.00 5.00
Dell pentium III computer 1 30.00 30.00
Targa pentium III computer 3 30.00 90.00
Q pentium III computer 1 30.00 30.00
Fuji Siemens computer 1 20.00 20.00
Speakerset 1 5.00 5.00
Compaq  P1210 19" scherm 2 10.00 20.00
Compaq P110 19" scherm 6 10.00 60.00
HP 71 17" scherm 2 7.50 15.00
Compaq P710 17" scherm 1 7.50 7.50
HP 72 17" scherm 2 7.50 15.00
17" scherm (merk onbekend) 5 7.50 37.50
Philips 201 19" scherm 1 10.00 10.00
Vision Master 511 19" scherm 1 10.00 10.00
Vision Master 450 17" scherm 2 7.50 15.00
Subtotaal 726.00

Bijlage II - Waardering gedoneerde goederen 2007



Bijlage II (vervolg)

Overige materiaal Aantal Waarde per stuk in Euro Totale waarde in Euro
Matras 2 29.38 58.75
Ladenkastje 4 laden voor onder bureau 2 15.00 30.00
Archiefkasten met 4 laden 5 25.00 125.00
Tafelmodel koelkast met vriesvak 1 35.00 35.00
Versterker merk Marrantz 1 50.00 50.00
Ladenblok 4 laden voor onder bureau 4 20.00 80.00
Grote archiefkasten 5 50.00 250.00
Flapover bord 1 15.00 15.00
Whiteboard 1 30.00 30.00
Strijkijzer 1 5.00 5.00
Archiefkast 3 laden 1 20.00 20.00
Videorecorder merk Philips 1 20.00 20.00
Drukpers voor bedrukken textiel 1 58.51 58.51
Houten bed 2 13.50 27.00
Boeken 800.00
Subtotaal 1,604.26
Totaal 2,330.26



BIJLAGE III - BEGROTING 2008

Overzicht bestaand budget dd 28 mei 2008 en begroting 2008

Overschot 2007 Tisunge! IJzersmeltoven Publicaties Studiefonds Fathers House Muziek Transport Vaste kosten Stichting Vrij besteedbaar
20,137.45 6,608.29 500.00 4,500.00 1,547.13 3,125.59 3,856.44

Inkomsten 2008 Tisunge! IJzersmeltoven Publicaties Studiefonds Fathers House Muziek Transport Vaste kosten Stichting Vrij besteedbaar
5,000.00 5,000.00

300.00 300.00
5,000.00 5,000.00

300.00 300.00
6,361.94 5,000.00 1,361.94

750.00 750.00

Totaal benodigd 2008 Tisunge! IJzersmeltoven Publicaties Studiefonds Fathers House Muziek Transport Vaste kosten Stichting Vrij besteedbaar
57,213.89 36,949.50 500.00 7,100.00 1,200.00 500.00 300.00 2,000.00 8,664.39 0.00

Totaal bestaand budget 2008 Tisunge! IJzersmeltoven Publicaties Studiefonds Fathers House Muziek Transport Vaste kosten Stichting Vrij besteedbaar
37,849.39 17,358.29 500.00 4,500.00 2,147.13 0.00 0.00 0.00 8,125.59 5,218.38

Te verwerven fondsen Tisunge! IJzersmeltoven Publicaties Studiefonds Fathers House Muziek Transport Vaste kosten Stichting Vrij besteedbaar
19,364.50 19,591.21 0.00 2,600.00 -947.13 500.00 300.00 2,000.00 538.80 -5,218.38



Vervolg bijlage III - Begroting 2008

Project Tisunge!        Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen
EURO MKw EURO MKw EURO MKw

Construction
Weg en afwatering 47.80 47.80 0.00
3 Staff houses ** 13,500.00 4,000.00 9,500.00
afronding storeroom 250.00 0.00 250.00
afronding meeting area 600.00 0.00 600.00
opbouw watertank 600.00 350.00 250.00
Travel & communication 400.00 0.00 400.00
Maize Mill ** 4,800.00 750.00 4,050.00
Decoration walls 1,000.00 0.00 1,000.00
Furniture 700.00 0.00 700.00
Stock shop 1,000.00 0.00 1,000.00

Exposition
collection artefacts 203.70 203.70 0.00

0.00
Weaving & Spinning
Weaving area 800.00 800.00 0.00
Materials 200.00 200.00 0.00

0.00
Bomen Plantage
Set up nursery Tisunge! 300.00 0.00 300.00
Materials plantation *** 500.00 500.00 0.00
Water putten 5,000.00 5,000.00 0.00
CBO Chigoda *** 800.00 800.00 0.00

Bomen project Nkhombedzi
Prijzengeld Tisunge! League 100.00 0.00 100.00
Football kit 1,148.00 1,148.00 0.00

Unforeseen
Unforeseen 5,000.00 0.00 5,000.00

Totaal 36,949.50 13,799.50 23,150.00

** ICCO/Impulsis heeft voor de Maizemill, transformer en 1 van de staffhousing EUR 8.500 toegezegd mits de Stichting de begroting voor beide rondkrijgt. Daartoe
moet de Stichting nog EUR 2.250 werven. 

*** In totaal is hiervoor EUR 4.600 gedoneerd te verspreiden over 5 jaar.



Vervolg bijlage III - begroting 2008
Project:
Afdak Kasungu 
IJzersmeltoven

EURO MKw EURO MKw EURO MKw
Bijdrage materiaalkosten 500.00 500.00 0.00

      Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen



Vervolg bijlage III - Begroting 2008

Project: Publications
EURO MKw EURO MKw EURO MKw

Land of Fire 1,500.00 1,500.00 0.00
Dphil Schoffeleers 3,000.00 3,000.00 0.00
Religion and Dramatization of Life 600.00 0.00 600.00
In search of truth & justice 2,000.00 0.00 2,000.00
Totaal 7,100.00 4,500.00 2,600.00

     Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen



Vervolg bijlage III - Begroting 2008
Project: Studiefonds

EURO MKw EURO MKw EURO MKw
Op aanvraag 1,200.00 2,147.13 -947.13

Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen



Vervolg bijlage III - Begroting 2008
Project:
Fathers House Te verwerven fondsen

EURO MKw EURO MKw EURO MKw
Plan ontwikkeling 500.00 0.00 500.00

Bestaand budgetBegroot



Begroting 2008
Project:
Muziek Van Zanten

EURO MKw EURO MKw EURO MKw
Aanloopkosten voor publicatie in 2009 300.00 0.00 300.00

Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen



Vervolg bijlage III - Begroting 2008
Transport

EURO MKw EURO MKw EURO MKw
Algemene kosten 2,000.00 0.00 2,000.00

Totaal 2,000.00 0.00 2,000.00

Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen



Vervolg bijlage III - Begroting 2008

Vaste kosten Stichting
EURO Mkw EURO Mkw EURO Mkw

Kosten Stichting
  websites
  kamer van koophandel
  bankkosten 113.09 113.09 0.00
Onkostenvergoeding 3,000.00 3,000.00 0.00
Malawiheritage.org 12.50 12.50 0.00
Kosten fondsenwerving 200.00 0.00 200.00
Congoma: annual fee + aanloopkosten 178.80 32,900.00 0.00 178.80
Antiquities 160.00 0.00 160.00
Tickets vrijwilligers 5000 5000 0
Totaal 8,664.39 32,900.00 8,125.59 538.80

Begroot Bestaand budget Te verwerven fondsen


