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De high five van een Nederlandse en Malawische hand in het logo symboliseert 

de samenwerking van de Stichting met Malawi. 

 

  Jaarverslag 2021 
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Voorgeschiedenis 
In 2008 hebben Fabiënne Kozel en haar man Hans 

Zwiggelaar zich in Kande in het Nkahata district 
gevestigd aan het Malawimeer.  

 

In 2008 hebben zij daar een Lodge gebouwd: Met 
eigen middelen, volledig met lokale bouwers en 
materialen, zonder enige stroomvoorziening. Daarbij 
stond de duurzaamheid voorop.          De winst die zij 
maakten met de Lodge kwam ten goede aan de 
bevolking door de levensomstandigheden en vooruitzichten van hun 
dorpsgenoten -jong en oud- te verbeteren. 

 Enkele voorbeelden van de door hen zelf gefinancierde projecten zijn: 

- De ondersteuning van de leerlingen van de middelbare 
Chifiraschool met schoolgeld, lesmateriaal, communicatiemiddelen, 
vervoer en drinkwatervoorziening; 

- Het verbeteren van een timmermanswerkplaats waar meubels, 
deuren, ramen, bedden, enz. gemaakt worden voor scholen en 
instellingen en waar jongeren onder begeleiding het vak kunnen leren 
van timmerman en meubelmaker.; 

- De bevordering van de mobiliteit van de inwoners door het 
inzamelen en verspreiden van gsm’s en tablets en het zorgen voor 
vervoer; 

- Humanitaire hulp door het verstrekken van voedselpakketten aan 
behoeftigen en transport naar medische hulpdiensten. 

Een probleem was dat de bevolking in geval van nood vaak niet tijdig de 
hulpverlenende instanties kon bereiken. 

Om hierin verbetering te brengen heeft het echtpaar Pedro van Voorn – een 

oude klasgenoot van Fabiënne - verzocht oude mobieltjes in te zamelen 

voor de bewoners.  

Hij heeft de stichting “Zet Nieuwkoop op de Kaart” 

gevraagd dit mee te organiseren. Omdat sprake was 

van een bonafide organisatie waar niets aan de 

strijkstok bleek te hangen, besloot het stichtings-

bestuur te helpen. 
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Actie GSM : Geef Steun aan Malawi 

Gestart werd met de actie GSM  Geef Steun aan Malawi: de inzameling 

van afgedankte mobieltjes t.b.v. de inwoners van Malawi. 

Als doel werd gesteld een aantal van 1.000 GSM’s. Nadat bleek dan circa 

20% van de ingeleverde toestellen niet geschikt was, werd dit verhoogd tot 

1.250. 

Het Algemeen Dagblad besteedde aandacht aan de actie met een 

paginagroot artikel. 

Het Carmel college maakte displays die – met potjes voor 

financiële bijdragen - bij 10 winkels in verschillende kernen 

van de gemeente Nieuwkoop en bij telefoonwinkels in de 

regio werden geplaatst.  

Het plaatselijk weekblad De Omroeper werkte mee door de 

publicatie van wekelijkse berichten. 

 

In december werd de doelstelling van 1.250 GSM’s gehaald en de actie 

stopgezet. In 2021 werden er zo’n 750 naar Malawi gezonden. 

 

Actie  Geef Spullen voor Malawi 

Begin april werd een tweede actie gestart: Geef Spullen voor Malawi. 

In De Omroeper werd een oproep gedaan om verkoopbare spullen die men 

wilde opruimen ter beschikking te stellen. Deze werden op Marktplaats en 

op andere manieren verkocht.  

De Kringloop Oud & Nieuw Bodegraven nam de spullen over 

die niet zo konden worden verkocht. 

 

In totaal leverde dit een bedrag op € 907,50 op. 

Geleidelijk droogde echter het aanbod van verkoopbare spullen op. 

Daarom werd in december besloten ook met deze actie te stoppen. 
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Actie  Bordspellen 

Door de Stichting Zet Nieuwkoop op de kaart werd een nieuw bordspel 

ontwikkeld. 

     

Het bestaat uit een bord op A3-formaat ,waar op zowel de boven- als de 

onderkant 30 afbeeldingen staan.  

Omdat in 2020 Nieuwkoop 750 jaar bestond, wat in 2021 – door corona 

beperkt  - was gevierd, werd ter afsluiting hiervan gekozen voor twee 

verwante thema’s gekozen: De “Canon van Nieuwkoop” en “Nieuwkoop 

maakt het al 750 jaar” 

De Canon van Nieuwkoop geeft de geschiedenis van 

Nieuwkoop in 27 vensters weer. Deze 

werd enkele jaren geleden door het 

Historisch Genootschap Nieuwkoop en 

omgeving samengesteld en met steun van 

Jumbo Bas Bobeldijk in een boek 

gepubliceerd. Beide organisaties reageerden positief op het 

verzoek van de afbeeldingen gebruik te mogen maken. 

Nieuwkoop maakt het al 750 jaar was het 

overkoepelende thema van een aantal acties door de 

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop. 

Aan de leden werd verzocht foto’s van hun producten ter beschikking te 

stellen.  

Daarmee kon het spel in eigen beheer worden samengesteld. 

Vervolgens werd het spel aan de leden van de V.O.N. aangeboden als 

Sinterklaas- of kerstcadeau of relatiegeschenk. In korte tijd werden er ruim 
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645 spellen besteld  die op 1 november werden afgeleverd. Na aftrek van 

de drukkosten kwam € 1.481,56 voor Malawi ter beschikking. 

Ook de gemeente Nieuwkoop toonde belangstelling 

voor het nieuwe bordspel , maar wilde het thema 

“Nieuwkoop maakt het al 750 jaar” vervangen door 

“Nieuwkoop herstelt” 

Gezien het succes in korte tijd werd besloten te onderzoeken of thematisch 

dubbelbord spel zou kunnen worden uitgerold. 
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Stichting Ondersteuning Positieve Acties 

 

Jaarlijks kon met de inkomsten van de Lodge zo’n € 7.500 worden besteed 

voor de ontwikkelingsprojecten. Door de corona-pandemie bleven de 

toeristen weg en kampte de lodge met een gebrek aan inkomsten. Dat 

bracht de uitvoering van het ontwikkelingswerk in gevaar.  

Het bestuur van de stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart besloot te helpen 

met de fundraising. Omdat steun aan Malawi niet paste binnen de 

doelstelling van de stichting was een nieuwe stichting nodig. 

Op 2 juni 2021 werd de akte van de Stichting Ondersteuning Positieve Actie 

op het kantoor van VG Notarissen gepasseerd. 

Als bestuurders traden op 

 

 

 

De doelstelling werd omschreven als : ”het steunen, uitvoeren en 

bevorderen van acties in de ruimste zin van het woord.” 

OP 13 juli 2021 werd aan de stichting de ANBI-status toegekend. Daarbij 

werd beschreven dat de activiteiten van de stichting zijn gericht op 

ontwikkelingswerk. 

Op 23 juli kreeg de stichting een bankrekening: NL 15 INGB 0009 6710 38 

Met haar acties had de Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart inmiddels een 

bedrag van € 1.712,28 voor Malawi verkregen. Dit bestond uit het saldo 

van: 

Schenkingen en potjesfinanciering   € 1.193,67 

Opbrengst van de spullenactie   €     827,51 

verminderd met kosten van: 

de bank      - €        5,50 

verzendingen naar Malawi en  - €     273,30 

oprichtingskosten nieuwe stichting - €       30,10 

Dit saldo werd naar de rekening van Stichting Ondersteuning Positieve 

Acties overgemaakt. 
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Mbamba CBO 

De projectactiviteiten worden ondergebracht in een 

Community Based Organisation. Op 13 december 2021 

kwam de Mbamba CBO tijd stand. 

Daarvoor is een bankrekening aangevraagd. 

 

Goede doelen organisaties  

De eerste betaling door de nieuwe stichting was aan 

Partin: de branche-vereniging voor het particuliere 

initiatief in ontwikkelingssamenwerking. 

De keus voor dit lidmaatschap bleek een schot in de roos te zijn. Door de 

informatie op de website, webinars en de Partindag kwamen nuttige 

contacten tot stand en werd veel geleerd voor een goede aanpak van de 

fundraising.  

  

 

Wilde Ganzen 

 

Dankzij Partin werd ook de steun verkregen van Wilde Ganzen Klein. 

Binnen een projectbudget van maximaal € 6.000 neemt deze organisatie de 

helft voor haar rekening. De Wilde Ganzen Klein-aanvragen werden door 

Partin begeleid.  

 Dit gebeurde op een zeer intensieve wijze door Gonneke 

Campen. 

 

Tijdens de internetsessies bleek dat Wilde Ganzen zich richt op 

ontwikkelingsprojecten met een investeringskarakter. Daaraan voldeden de 

lopende projecten, waarvoor in Malawi directe steun nodig was, niet. In 

overleg met Fabiënne en Hans werd toen een beoogd project voor latere 

realisatie naar voren gehaald: de opzet van een internetgebouw. Hier was 

een bedrag van € 5.600 voor nodig , waaraan Wilde Ganzen voor de helft 

bijdraagt. De aanvraag werd door Wilde Ganzen gehonoreerd. 
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De projecten waarvoor in eerste instantie steun wordt gezocht hebben een 

humanitair en geen investeringskarakter. Per jaar is hiervoor € 7.500 nodig: 

x 1 Euro 
2022 
.e.v. toelichting Opleiding School 

Humani-
taire 
hulp 

Gemeen-
schaps-
diensten 

Schoolgeld 
      

2.500  50 x voor 50 kinderen        2.500        

Schoolmateriaal 
          

500  10 voor 50 kinderen 
           

500        

Onderhoud 
      

1.000  banken, bedden, water   
      

1.000      

Autokosten 
      

1.300  
benzine, verzekering, 
onderhoud  x   x   x  x 

Voedselpakketten 
      

1.000  10 x voor 100 ouderen     
        

1.000    

Medische kosten 
      

1.200  artsen en ziekenhuis     
        

1.200    

 

 

 

Haëlla Stichting en andere stichtingen 

Met de opgedane ervaring werd bij drie andere stichtingen – die projecten 

met een niet-investeringskarakter steunen – een aanvraag ingediend.  

De Haëlla Stichting stelde een derde van het in 2022 benodigde bedrag ter 

beschikking: € 2.500. 

Van de twee andere stichtingen werd nog geen beslissing ontvangen. 

 

Financiën 

Hoewel de Lodge in 2021 geen inkomsten had, konden de lopende 

projecten voortgang vinden. Er is door de Stichting € 1.400 overgemaakt. 

Door eigen bijdragen en Fabiënne en Hans en bijdragen van vrienden 

kwam het resterende bedrag ter beschikking. 
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Saldo 21-7-2021     1.712,28 

x € 1       

Schenkingen 4.190,96     

Verkoop spullen 
902,75 

  
    

Verkoop bordspellen 1.476,54     

Opbrengsten in 2021 
  

      
6,570,25  

  

        

Bankkosten -34,97     

Verzendkosten -479,87     

Schoolgeld en lesmateriaal 
-

1.400,00 
    

Diversen -114,99     

Kosten   -2.029,83   

      4.540,42 

Saldo 12-12-21     6.252,70 

        

Voorziening internet gebouw 2.800,00     

Geschatte verzendkosten 400,00     

Diversen 100,00     

      3.300,00 

Beschikbaar voor lopende 
projecten 

    2.952,70 

 

Eind 2021 was het banksaldo € 6.252,70 

Hiervan moet een bedrag van € 2.800 worden gereserveerd voor het 

project Internet-gebouw en naar schatting € 500 voor andere kosten. Er 

blijft dus bijna € 3.300 over voor de lopende projecten in 2022. 

 

In 2022 zal worden gestreefd naar voldoende fondsen om de lopende 

projecten te financieren en een nieuwe zending naar Malawi te bekostigen.  

Ook zal getracht worden een begin te maken met een voor de toekomst 

beoogd project: De opzet van een vervoersservice en de opleiding van 

chauffeurs. Daarvoor moet een bus worden aangeschaft van circa € 8.000. 

Indien de gemeente Nieuwkoop en een of beide benaderde goede doelen 

stichtingen een bijdrage leveren zullen de lopende projecten in 2022 

kunnen worden gefinancierd. Voor de financiering van het vervoersproject 

zal de mogelijkheid om de actie bordspel uit te rollen én een beroep op 

goede doelen fondsen bepalend zijn. 


