
Sponsorproject Malawi                                                          
In november 2011 gaan wij met ons gezin voor een kleine 3 maanden naar Afrika. 
Het plan is ontstaan uit nieuwsgierigheid naar elders, behoefte om iets van de 
wereld te zien, ons bekende rijke leven even te verruilen/onderbreken voor een 
andere cultuur en daarbij iets te kunnen betekenen voor mensen die het financieel 
minder goed hebben dan wij.  
 

Odini Malawi
Stichting

Onze keuze is gevallen op Malawi, waar we zullen verblijven in het dorpje 

Chisenga in het uiterste noorden van het land.  In Chisenga zullen wij 
vrijwilligerswerk gaan doen via de Odini Malawi stichting. Onze kinderen zullen in 
Chisenga naar school gaan.  

De Odini Malawi stichting is een kleine veelzijdige stichting welke directe 

kleinschalige hulp biedt. In overleg met de oprichters van de stichting hebben we 
bekeken aan welke hulp de meeste behoefte is, wat realistisch is om in een korte 
periode te doen en welke activiteiten bij ons passen.  

 

We zijn gekomen tot de volgende activiteiten:                                                                                                                                 

* Het werven van nieuwe (wees) kinderen die gesponsord kunnen worden voor de middelbare school periode.                        
* Het geven van sportles en het opzetten van een sportclub.                                                                                                           
* Het geven van bijles aan kinderen uit het dorp.                                                                                                                   
* Het regelen en organiseren van een drietal  projecten waarvoor we geld in willen zamelen.                                                      

Voor onderstaande projecten willen wij graag geld inzamelen: 

 Schoolgeld voor (wees)kinderen voor de middelbare school. Lagere school is gratis in Malawi, de 

middelbare school kost wel geld. Voor een bedrag van €20,- per maand kan een kind naar de middelbare 
school (lesgeld, boeken en schoolmaaltijden).  

 Schooluniformen, schriften een pen en rugzak voor een X aantal kinderen op een school in Chisenga, 

kosten €20,- per kind. 
 Ambulance fiets voor het vervoeren van zieken of zwangere vrouwen naar de hulppost in het dorp. Kosten 

van een ambulance fiets zijn €450,-. 

Voor uitgebreidere informatie over de Odini stichting en de sponsorprojecten van ons verwijzen we je naar de website 
van Odini; www.odinimalawi.nl. 

Graag willen we vragen of jullie/jij/u een bijdrage zou willen leveren aan één van de bovenstaande projecten. Mocht 
je een financiële bijdrage willen leveren dan kan dit via bankrekeningnummer:                                                                           
95 22 918 t.n.v. Odini Malawi Stichting Hardinxveld-Giessendam,  onder vermelding inzameling S&J.  

We zouden het echt enorm op prijs stellen als je de een financiële bijdrage wilt doen, elk (klein) bedrag helpt om één 
of meerdere kinderen te ondersteunen op het gebied van scholing of snellere medische hulp. Je kunt je gift overigens 
aftrekken van de belasting!  

 

Dank voor de aandacht en vriendelijke groet,                            

 Jeroen, Suzanne,  Loena en Rosa  

Laag Soeren,  augustus 2011  

http://www.odinimalawi.nl/

