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Tijdens onze jaarvergadering in februari 2014 in de Vredehorst in Hoogeveen, hebben we
afscheid genomen van Roel Barkhof als voorzitter en heeft penningmeester Bé van der
Weide de rol van voorzitter op zich genomen. Robert Niezing is verwelkomd als
penningmeester in het bestuur.

Oud voorzitter Roel Barkhof ontvangt tijdens de jaarvergadering van de nieuwe voorzitter
Bé van der Weide als afscheidscadeautje het boek de Windvanger, dat gaat over een
jongen die zijn dorp in de vaart der volkeren omhoog stuwt door een windmolen te
ontwikkelen in Malawi.

Tijdens de vergadering deed de nieuwe voorzitter een oproep om te kijken naar nieuwe
bronnen van inkomsten omdat de modellen verkoop behoorlijk terugliep en er ook eigenlijk
een plafond is ontstaan in het binnenhalen van gelden via de www.wagenborg-store.nl
bron.

We hebben de cijfers over 2013 doorgenomen en het budget voor 2014 vastgesteld en
geconstateerd dat 2013 een jaar van kleinschalige projecten was.
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Activiteiten 2014 in chronologische volgorde.

Januari.
Naast onze kleinschalige logistieke projecten hebben sommige sponsors de behoefte om
dorpelingen te ondersteunen. We doen dit natuurlijk graag.
In dit geval kreeg deze mevrouw die verlamd is geraakt door een herseninfarct
ondersteuning vanuit Nederland. De omstandigheden voor iemand met een verlamming
zijn schrijnend, er is geen deskundige fysiotherapie, iemand ligt vooral de hele dag in en
rond een huisje op een mat met wat hulp van een de kleinkinderen. Ziek of zwak zijn in
Malawi is een ontzettend zware belasting voor de omgeving.

Prisca Mandoloma, onze fieldofficer in Balaka District, zorgt ervoor dat de gelden ook
daadwerkelijk besteed worden aan de granny die de infarcten is overkomen. Inmiddels
hebben we gehoord dat ze nu tweezijdig verlamd is. Bloedverdunners zijn nauwelijks
beschikbaar in Malawi. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is daar onmogelijk.
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Open lucht lunchroom

Tijdens het gesprek tussen de chief Thomas Mthumba en voorzitter Bé van der Weide in
2012 kwam ondernemerschap naar voren, hoe kan een dorp nu geld genereren met
weinig middelen, kansen zoeken. Al filosoferend kwamen we bij een open air lunchroom
uit. Immers er was al een winkel en een bakkerij en een gastenverblijf naast de bakkerij
met een ruimte ertussen, waarom dan geen lunchroom er tussen gebouwd?

In januari werd een budget van 300 euro beschikbaar gesteld
om de lunchroom te bouwen.

Februari

Bakkerij

De bakkerij heeft in het begin van 2014 wat problemen ondervonden door geldgebrek om
nieuw meel te kopen. Dit is de periode dat mensen door hun voedsel voorraad zijn en
wachten op het regenseizoen om nieuwe mais aan te kunnen planten. De honger is dan
zo erg dat men onrijpe mango's kookt om toch iets warms in hun maag te krijgen. Field
officer Prisca Mandoloma belde de voorzitter over deze situatie. Naar doorvragen kwam
ze erachter dat het laatste brood door een aantal gezinnen zelf op was gegeten.

We zijn overeengekomen dat we een Mthumba Village Bank zouden gaan oprichten om
deze schrijnende situaties te voorkomen en mensen geld kunnen lenen zonder rente.
Arme mensen mag je niet in een ergere situatie brengen door rente te vragen. Een bedrag
van 500 euro is hier voor gedoneerd.

Ook was het hout een probleem, al het hout in het dorp was inmiddels opgestookt voor het
brood. Hier is actie op genomen.
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Boomplantdag

We hadden het natuurlijk al aan zien komen dat het hout opgestookt zou worden en dat er
van buiten af hout gekocht moest worden met geld dat er niet zou zijn, derhalve hebben
wij vorige jaar al gezocht naar solar oplossingen.

In Nederland hebben wij de nationale boomplantdagen, dit idee gekopieerd hebbende,
organiseerden we 3000 boompjes die door leerlingen van de lokale school en hun ouders
geplant zijn om het gekapte hout te kunnen vervangen. Inmiddels is dit zo'n succes dat er
nu zelf boompjes gekocht worden bij kwekerijen en dat het dorp zelf hun bos gaat
uitbreiden. Mooier kunnen we het niet hebben!

4



5



Maart

Door hevige regenval zijn een aantal huizen in elkaar gezakt. Ons gastenverblijf dat we
hebben laten bouwen voor 750 euro in 2012 om te voorkomen dat we onnodig geld aan
hotels van buitenlandse investeerders zouden moeten uitgeven, werd nu gebruikt als
noodopvang voor dorpelingen.
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Flyer

De officiële Engelstalige flyer in samenwerking met een designer in Groot Brittannië, werd
gedrukt in Nederland. Met QR code natuurlijk, zodat mensen direct naar onze site kunnen
surfen.
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Overlijden

Onze erg betrouwbare bewaker van de opstallen in Mthumba village, meneer Piyo, is
overleden. Hij was naar de dichtstbijzijnde kliniek getransporteerd op een fietsambulance,
maar na enkele dagen is hij alsnog overleden. Wij hebben een bijdrage van 100 euro
gedaan in het organiseren van zijn begrafenis.

Achteraf bleek dat er honderden mensen op zijn begrafenis zijn geweest omdat meneer
Piyo een van de oudere voormalige stamhoofden bleek te zijn, een man met nederigheid
en respect.

  Meneer Piyo droeg met trots een van de overalls beschikbaar gesteld door HD
handelsonderneming in Hengelo.
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De Wagenborg Store

Een van de bronnen van inkomen van de stichting Transport4transport is de Wagenborg
Store. Wij verkochten in het verleden alle modellen via de webwinkel, maar hebben
inmiddels afgesproken dat 90% verhandeld wordt via de WSI kanalen. WSI is de
leverancier van de modellen die in China geproduceerd worden.

Om onze samenwerking te benadrukken hebben wij in 2014  samen in 1 stand gestaan
tijdens de Model Show in Ede.
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April

De eerste kleine samenwerking in Zimbabwe Harare. We hebben een aantal caps
beschikbaar gesteld om auto's te laten wassen door een groep jonge mensen die dit
deden voor het bouwen van een school in Makwiro buiten Harare.
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Laptops

We konden de hand leggen op 2 mooie laptops voor de schoolkinderen in Mthumba
village, ons hoofd kwartier in Balaka District Malawi. Budget 150 euro. Soms moet je
kansen niet voorbij laten gaan.
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Mei

Om in Groot Brittannië de samenwerking tussen onze Afrikaanse partner Butterfly
Foundation International te bekrachtigen, worden er soms evenementen georganiseerd.
Een van deze evenementen was een gospel concert. Het christelijk geloof is ontzettend
belangrijk voor de Afrikaanse gemeenschap. Het empoweren van vrouwen in Afrika is een
van de pijlers om verbetering door te kunnen voeren.
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Juni

Rick, onze ambulance monitoring officer is in opleiding gegaan voor zes maanden op de
fietsfabriek in Blantyre Malawi. Hij blijkt een succesvolle leerling te zijn en heeft alle
facetten van de fietsambulance in zijn vingers. Aldus de directie van Sakaramenta !
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September

De open luchtlunchroom is in de afwerkingsfase, er is zelfs een kleine ruimte op het terrein
gebouwd om 's avonds een lokaal gebrouwen biertje te drinken en ervaringen te delen.
Dat is ondernemerschap!

En het komt ten goede aan de gemeenschap. Kleine dingen met grotere gevolgen.
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Renovatie en solar.

Het eerste huisje werd compleet gerenoveerd voor 360 euro vanuit de mthumba village
bank. Terugbetaling in 36 maanden aan het eind van ieder jaar.
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Oktober

World Servants uit Hoogeveen vroeg ons om een fietsambulance naar het noorden van
Malawi te brengen. Het was even wat organiseren, maar het is dan ook gelukt. Denken in
oplossingen......

Via een kennis die toevallig in Blantyre moest zijn richting Lilongwe en dan mooi achter in
de bus naar het Noorden van Malawi.
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Bijbels

Tijdens de Alpha cursus in Hoogeveen werd T4T gevraagd of er wellicht een collecte
gedaan kon worden voor bijbels in Mthumba. De vraag werd uitgezet bij onze fieldofficer in
Mthumba, Prisca, en ze gaf aan dat er een grote behoefte is aan bijbels. We hebben dit
geregeld.

Een kerkje op het platteland
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Brillen

Spontaan kregen we ook een grote doos met brillen aangeboden door iemand uit
Coevorden die actief is op gebied van hoorapparaten en brillen. Inmiddels is de doos al
gereed om in de 40 foots container naar Malawi te gaan. We hebben de helft van de
container van de stichting People2people gehuurd.

We hebben inmiddels een toezegging gekregen dat we 15 kubieke meter kleding krijgen
van een andere organisatie voor de dorpen waarin we hoofdkwartier houden. Een
welkome gift voor de bevolking.
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November

Sonarpanelen.

Vanuit de collecte en gesprekken over solar, bood iemand spontaan aan om een huisje te
voorzien van solar...  wellicht uit te breiden over alle huisjes in het dorp. Nu kan 's avonds
ook de bijbel gelezen worden en gestudeerd door kinderen....
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December

Donaties komen binnen na een fundraising in December. Doel van de fundraising was dat
we 100 fietsambulances willen gaan plaatsen ten gunste van 300 dorpen in Mangochi
District en Balaka District.

Het doel van de 100 ambulances voor 2015 is bereikt!  We gaan distribueren vanuit
Makokola en vanuit Balaka. Zoals we in Balaka al een hoofdkwartier hebben voor Balaka
District, zijn we nu bezig met een gastenverblijf en distributie opslag voor Mangochi
District. We hebben inmiddels een eerste termijn het stuk grond betaald. Totale kosten
3000 euro. De grond wordt dus gebruikt voor het verblijf en opslag en verbouw van mais
voor de gemeenschap. Het verblijf kan ook verhuurd worden aan toeristen of als kliniek
dienen. Het ligt overigens vlakbij een airstrip en resort.
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Wagenborg Store promotie video

Mede door Ave Solutions is er nu een echte Wagenborg MVO video gemaakt.

Dit vergroot het bewustzijn, maar vergroot ook het netwerk van invloed op potentiële
sponsors gerelateerd aan Wagenborg.

Kerstgedachte

Vanuit de kerstgedachte en de ervaringen van begin 2014 hebben wij proactief besloten
om 1000 kilo mais aan de dorpelingen te geven als kerstgeschenk.

Dorpelingen dansen van vreugde om hun dankbaarheid te tonen.
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Voor het gastenverblijf werd het mais uitgedeeld
aan de vrouwen van Mthumba village.

Ook werd er een kerstmaaltijd georganiseerd,
waarbij de kinderen, naast eten,  ook een soort ranja kregen..
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Hetzelfde hebben we ook in Mangochi District georganiseerd.

Onze contactpersoon Joseph Makwakwa introduceerde onze stichting daar en vertelde
dat we grond aankopen om de CBO Community Based Organisation te helpen en onze

ambulances vanuit hun dorp te distribueren.

Het was een jaar met kleine projecten, maar met grote fundraising stappen richting 2015.

• De opleiding van onze Ambulance Monitoring Officer is afgerond. 6 maanden.
• Er is een kleine community bank opgericht. 500 euro.
• Bakers4life heeft een solar oven klaarstaan om verscheept te worden in februari.
• Er is een motor aangekocht die omgebouwd is tot ANWB motor voor reparatie en

monitoring op het platteland van Malawi.
• Er is een generator geschonken die klaarstaat voor verscheping naar Malawi.
• Het fundraising project voor 100 fietsambulances is financieel geslaagd.
• Er is land aangekocht in Ghana voor een taxi bedrijf met motoren, opbrengsten

gaan naar een weeshuis dat ook op dat land gebouwd gaat worden. Eerste termijn
van 3 is inmiddels betaald. 1000 euro voor een terrein van 10.000 vierkante meter.

• Er is een transportcontainer tweedehands aangekocht in Kumasi Ghana waarin een
winkeltje gedreven wordt. 500 euro eenmalig.

Op naar 2015!
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