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1. Inleiding
De Odini Malawi Stichting is opgericht in maart 2003, naar aanleiding van een
hongersnood in Malawi. Initiatiefneemster tot de oprichting van de Stichting is Ada
Musukwa. Ada is getrouwd met Alfred Musukwa en is lid van de Christen Gemeente in
Hardinxveld-Giessendam. Ada heeft verschillende keren het geboortedorp van Alfred,
Chisenga, gelegen in noordelijk Malawi, bezocht. Zij is onder de indruk gekomen van de
schoonheid van dit land, maar bovenal van de hartelijkheid, de gastvrijheid en de
dankbare houding van de plaatselijke bevolking.
Al enige tijd heerst er ernstige droogte in sommige landen in Zuidelijk Afrika, waaronder
Malawi. Ook Chisenga lijdt hier erg onder. Ada en Alfred hebben de eigen familie in
leven kunnen houden, maar hun hart gaat ook uit naar de andere families in het dorp.
Daarom is er een vriendenkring opgericht, opdat aan zoveel mogelijk families voedsel
verstrekt kan worden. Hieruit voortvloeiend is de Odini Malawi Stichting opgericht, om
nog betere en gestructureerde hulp te bieden, voedselhulp nu maar ook
ontwikkelingshulp.
2. Doelstelling en beleid
Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het bieden van tijdelijke en structurele hulp in geld en/of
goederen aan de mensen in Malawi, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien.
Het uitgangspunt is de Christelijke geloofsovertuiging, waaruit de naastenliefde
voortvloeit en voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Ons eerste en primaire doel is zorgen voor voedsel zolang de hongersnood aanhoudt.
Onze tweede doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden, het creëren van
arbeidsplaatsen, en het voorkomen van hongersnood als er opnieuw droogte mocht
komen inde toekomst.
De Stichting doet dit door in financiële en materiële zin diverse lokale projecten te
ondersteunen op het gebied van onderwijs, gezondheid en landbouw.
Beleid:
Prioriteiten voor de lokale projecten worden voorgesteld door de medewerkers van de
stichting in Malawi. Zij doen dit in nauwe samenspraak en overleg met de lokale
bevolking en verantwoordelijken en zijn zodoende het beste in staat te beoordelen aan
welke initiatieven de bevolking de meeste behoefte heeft.

Het bestuur van de Stichting zal uiteindelijk besluiten welke projecten (prioriteiten)
kunnen worden uitgevoerd. De prioriteiten worden in elke bestuursvergadering
besproken en twee maal per jaar opnieuw vastgesteld.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24346588 als Odini Malawi
Stichting, Weegpad 31, 3371 HH Hardinxveld-Giessendam.
Het fiscaal nummer is: 8119 95 999, geregistreerd als niet belastingplichtige
onderneming.
3. Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Odini Malawi Stichting bestaat uit vijf leden en een vrijwilliger.
A. Musukwa : voorzitter
H. van Delft : penningmeester
A. van Lopik : secretaris
C. Bouma : bestuurslid
H. Klomp : bestuurslid
C. Tanganyika: vrijwilliger
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
4. Resultaten
Schooluniformen
140 schoolkinderen hebben nieuwe schooluniformen gekregen, gemaakt in ons eigen
naaiatelier.
Fietsambulances
Er is aan drie verschillende dorpen een fietsambulance kunnen geven. En volgend jaar
worden er nog 12 uitgedeeld
Sponsorkinderen
Er zijn dit jaar 20 nieuwe sponsorkinderen bijgekomen, dit brengt het totaal nu op 28.
De meeste kinderen gaan naar de middelbare school, maar twee ervan doen
beroepsonderwijs.
Opa/oma project
Zes opa’s/oma’s ontvangen maandelijks een voedselpakket. Dit help hun om voor hun
kleinkinderen te zorgen. Dit pakket wordt vanuit de winkel verzorgd.
Landbouw
Er is hard gewerkt in de tuinen. Er zijn nu twee grote biologische tuinen, deze worden
d.m.v. de koeienmest vruchtbaarder. De groente wordt in het winkeltje verkocht.
Er is ook mais uitgedeeld aan mensen die vanwege gebrek aan voedsel zelf niet
voldoende te eten hadden.

Werkvakantie Jeroen en Suzanne
We zijn heel blij dat Jeroen en Suzanne en hun twee dochters 3 maanden in Malawi
diverse werkzaamheden hebben verricht voor de stichting. Zij hebben dit volledig
vrijwillig gedaan.
Ze hebben zich vooral beziggehouden met de sponsorprjecten, schooluniformen, sport
en landbouw.
Winkel en naaiatelier
Deze lopen allebei goed. Er wordt hard gewerkt. Het naaiatelier is omgetoverd tot 2e
hands kleding winkel, dus naast reparaties en nieuwe zelfgemaakte kleding wordt er nu
ook 2e hands kleding verkocht. Van de opbrengst van de verkoop van de
winkel/naaiatelier en de melk van de koeien worden de salarissen van de medewerkers
betaald.
Maismolen
De maismolen draait momenteel niet, omdat de dieselprijs te duur is, en ze niet met
verlies kunnen draaien. 3 km verderop is er een maismolen op stroom, deze is
goedkoper, en daar gaan de mensen nu heen om hum mais te malen. Als daar een
stroomstoring is, draait de molen in Chisenga wel.
We zijn heel dankbaar met zoveel giften waarmee we veel hulp hebben kunnen bieden
aan de bevolking van Malawi. We hebben nog een redelijk groot restbedrag, omdat we
sparen voor nog meer fietsambulances en een kippenproject.

