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 Over Transport4Transport 
 
Transport4Transport is een Nederlandse stichting die zich 
richt op het verbeteren van transport in Afrika. Ons 
hoofddoel is om het vervoer naar klinieken en 
ziekenhuizen in Afrika te verbeteren. Wij streven ernaar om 
per 3 dorpen 1 fietsambulance beschikbaar te stellen. De 
fietsambulances worden in Malawi – Afrika - 
geproduceerd. Daarnaast stimuleren wij kleinschalige 
logistieke projecten, zoals taxibedrijfjes, transport van 
brood naar de markten en andere vormen van transport 
in relatie tot duurzame oplossingen op gebied van water, 
zon en wind. 

 

 Het ontstaan van de stichting Transport4transport  
 
Het idee om een stichting op te richten om kleinschalig 
ondernemerschap in de transportsector en kleinschalige 
transportprojecten te stimuleren is een voortvloeisel uit een 
reis van bestuurslid Bé (Berend) van der Weide met een 
aantal andere Drentse ondernemers en studenten naar 
Malawi in 2005. De groep besloot verschillende ideeën 
voor projecten te ontwikkelen en te beoordelen. Het idee 
om iets op poten te zetten op het gebied van transport en 
ondernemerschap in de transportomgeving viel buiten de 
uiteindelijke keuzes. Het plan bleef echter leven en werd 
na de reis verder uitgewerkt. Met als resultaat de 
oprichting van de Stichting Transport4transport op vrijdag 
23 mei 2008. 

 

  

 
 
 

 

VETROUWEN 

EEN VAN DE PIJLERS  
WAAROP ONZE 
ORGANISATIE IN STAAT 
IS OM HAAR 
ACTIVITEITEN UIT TE 
VOEREN IS 
VERTROUWEN. 
 
NAAST DOORZETTEN, 
LEREN VAN FOUTEN EN 
BEHALEN VAN KLEINE 
SUCCESSEN, IS 
VERTROUWEN OP HET 
HALEN VAN HET DOEL  
VAN BELANG  OM 
GEMOTIVEERD TE ZIJN.  

HET VERTROUWEN VAN 
SPONSOREN DAT WE DE 
JUISTE DINGEN OP HET 
JUISTE MOMENT MET DE 
JUISTE MENSEN  DOEN 
IS OOK ESSENTIEEL.  
 
ZONDER SPONSORS EN 
DONATEURS IS ONS 
WERK NIET MOGELIJK.  
 

WIJ VERTROUWEN OP 
EEN TOEKOMST MET 
DOELEN DIE STEEDS 
MEER GEREALISEERD 
WORDEN DOOR DE 
LOKALE MENSEN ZELF.  
 
WIJ DANKEN DAAROM 
ONZE SPONSOREN, 
MAAR OOK ONZE 
TEAMLEDEN VOOR HET 
VERTROUWEN IN DE 
AFGELOPEN JAREN. 
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 In welke gebieden ondersteunt Transport4transport 
 
Wij hebben naast de logistieke projecten ook andere zaken opgepakt via een door ons 
opgerichte stichting Butterfly Foundation International in Zimbabwe. Een tweetal 
voorbeelden zijn een motorfiets voor een politieman in Zambia om op een snelle 
manier albino’s te kunnen beschermen tegen moord en verminkingen vanwege het 
bijgeloof dat lichaamsdelen bijzondere krachten hebben. Daarnaast een bakkerij met 
winkel op zonne-energie in Malawi om vrouwen hun eigen inkomen te kunnen laten 
genereren en brood middels bakkerskarren verkocht kan worden op markt danwel 
naastliggende dorpen. De combinatie Transport en kleinschalige economische groei 
en bevordering van veiligheid gaat hand in hand.  
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 Wat is de rol van het bestuur op dit moment in het project? 
 
Onze rollen zijn verdeeld. de rol van de voorzitter is het organiseren van de 
fondsenwerving, het opzetten van een organisatie met medewerkers in Afrika die 
begrijpen dat doelen alleen bereikt kunnen worden door ondernemerschap te tonen 
en veel geduld en empathie te hebben. Daarnaast stimuleert het bestuur de mensen in 
onze organisaties zichzelf te ontwikkelen, stapje voor stapje met geduld. Tevens 
controleert het bestuur persoonlijk de projecten op voortgang, doelmatigheid en 
kostenbeheersing en probeert sociaal ondernemerschap te stimuleren met kennis en 
geld vanuit onze fondsen zodat onze mensen ook hun eigen inkomen kunnen 
verwerven. Wij maken daarvan gebruik van projectensystemen in de Cloud. 

  
 
 
Het is geweldig om te zien hoe Prisca 
Mandoloma en Ricky Mwenyewe zich hebben 
ontwikkeld. Prisca heeft inmiddels een HRM 
opleiding gevolgd, met name in de weekenden 
en op een afstand van meerdere uren richting 
Blantyre, de economisch hoofdstad van Malawi. 
Dit allemaal om de vrouwen te begeleiden 
rondom de werkzaamheden van de bakkerij en 
kruidenierswinkel.  
 
Een rolmodel voor veel vrouwen in de omgeving. 
 
Prisca staat hier voor de bakkerij waar ook de 
handing out van de fietsambulances heeft plaats 
gevonden in mei en oktober 2019 
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 Wat heeft de organisatie recent in het kader van Transport4Transport gedaan? 
 
We mochten een aantal overhandigingsbijeenkomsten, de grootste qua aantallen 
ambulances, sinds het bestaan van de stichting organiseren, waarbij moslims en 
christenen elkaar hielpen de fietsambulances te assembleren. De meest recente 
bijeenkomst dit jaar is volledig georganiseerd door ons Afrikaanse team. Een ultieme 

samenwerking die mensen echt verbind. 
Daarnaast hadden we de eer om het 
nieuwe bakkerij gebouw te mogen openen. 
We zijn nu bezig om de financiering van 
zonnepanelen rond te krijgen zodat we 
samen met een bakker uit Schoonebeek, in 
mei 2020 brood mogen bakken en 
kruidenierswaren te kunnen verkopen. In 
Zambia hebben we de albino’s bezocht die 
zwaar onder vuur liggen door aanvallen op 
hun leven en zwaar verminkt worden. Wij 
hebben geluisterd naar de problemen en 
direct gezorgd voor hulp. Voor veiligheid 

hebben wij een politieman van een motorfiets voorzien. Voor het onderwijs van albino’s 
een stuk land gekocht waar wij de komende jaren speciaal beveiligd onderwijs voor 
albino’s gaan ontwikkelen. Voor verbranding van de kwetsbare huid 
zonnebrandcrème, parasols en caps.  Ook hebben we de eerste persoonsalarm 
apparaten verstuurd om de albino’s een waarschuwing af te laten kunnen geven als 
men aangevallen wordt. Vanuit Nederland zijn wij op dit moment bezig om de 
fietsambulances en het gebruik ervan via gps-coördinaten in kaart te brengen in 
samenwerking met de Cape Groep, een vaste ICT-oplossingen leverancier van de 
Koninklijke Wagenborg. 
 

Omdat we nauw contact hebben met deelnemers van World 
Servants, een Christelijke organisatie, die graag ook een 
ambulance willen schenken aan de dorpen in Kasungu en 
Mzimba district hebben we in dat district ook een fieldofficer – 
Luke Chinoko - aangesteld die inmiddels de opleiding binnen 
de werkplaats heeft gevolgd en zelfstandig de distributie, 
assemblage, reparatie en onderhoud van de ambulances 
kan doen.  
 
De districten liggen boven in Malawi tegen de grens van 
Zambia. De ambulances in Zambia werden door hem in 
samenwerking met onze fieldofficer Grace Mweenge in 
Lundazi Zambia bij de albino’s gebracht om ook hen van 
transportfaciliteiten bij ziekte te voorzien. 
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Daarnaast hebben we tekeningen laten ontwerpen van een werkplaats in Mangochi 
District in Malawi, omdat de in aanbouw zijnde werkplaats die op basis van lokale traditie 
werd gebouwd, niet bestand was tegen de overstromingen. Wij hebben ook te maken 
met de klimaatverandering in Afrika. Derhalve hebben we besloten om een stap terug te 
doen en een architect in de handen genomen om een duurzamere, maar ook iets 
duurdere, werkplaats te ontwerpen. Dit ontwerp dient als basis voor ieder district. Het 
volgende district zal Balaka district in Malawi zijn. 
 
De activiteiten zijn ook niet ongemerkt gebleven bij de overheid van Malawi. In oktober 
was een van de ministers aanwezig bij de distributie van ambulances in Balaka district, dit 
leidde tot een toezegging om het dorp Mthumba van stroom te gaan voorzien. Hoewel 
toezeggingen in Afrika soms twijfelachtig zijn, hebben we inmiddels ook al lokaal contact 
gehad met energieleverancier ESCOM. Dat is hoopvol en we verwachten in 2020 een 
energie back-up te hebben voor de bakkerij en de te bouwen werkplaats. 

 
Stichting Transport4transport.  
Oktober 2019. 
 
 
 
Officiële overhandiging van de fietsambulances door 
bestuurslid (Ric Yamie Phiri) Ricky Hastings Mwenyewe 
en Minister Bright Msaka van Malawi in Mthumba 
village, Balaka District. 
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 De mijlpaal van 10 jaren T4T voorbij 
 
In 2018 bestond onze stichting 10 jaren, we zijn dankbaar dat we in de afgelopen jaren 
een gestage ontwikkeling hebben mogen ervaren in zowel de projecten als in de 
fondsen die geworven worden.  Met nadruk willen we aangeven dat onze lokale 
mensen in Afrika hard werken om onze gezamenlijke doelen voor de medemensen te 
realiseren en daarbij wil ik zeker onze ambulance monitoring Officer Ricky Mwenyewe 
uit Monkey Bay Malawi op de voorgrond plaatsen.  De manier waarop hij zich 
ontwikkeld heeft vanuit de binnenlanden van Malawi en afgelopen jaren onze stichting 
tijdens zijn bezoek aan meerdere organisaties heeft vertegenwoordigd, doet ons hart 
sneller kloppen en met dankbaarheid vervullen. We hopen dat meerdere organisaties 
onze doelen ook  willen steunen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 
danwel liefdadigheid of sociaal ondernemen, in hun beleid tot uiting willen brengen. 

 

Ricky Mwenyewe en Carron Tambala – achteraan -in Oeganda op projectbezoek van 
een kippenboerderij om middels beeldmateriaal de voortgang aan het bestuur te 
kunnen rapporteren. 
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 Transparantie 
T4T heeft inmiddels ook een communicatie Officer die in Afrika verslag doet van 
distributie van fietsambulances en de andere projecten door middel van beeld en 
geluid. Ze is ook eindredactrice van het blad The Stories behind van onze organisatie. 
Carron Tambala woont in Harare Zimbabwe, haar voorouders komen uit Malawi.  
Carron heeft gewerkt bij Harare News. 
Wij willen de komende jaren intensief werken aan verdere opleiding van Carron, en 
daarmee meer beeldmateriaal ter beschikking gaan stellen via de sociale media.  
Inmiddels is Carron samen met een teamlid naar Uganda gevlogen om beeldmateriaal 
te maken van een duurzaam project van onze organisatie.  

 

Carron overhandigd The Stories behind aan wethouder Gert Vos van Hoogeveen. 
Dit gebeurde in Maart 2019 

 Duurzaamheid 

In het kader van duurzaamheid willen wij zo weinig mogelijk vliegen en ons team in 
Afrika de taken laten uitvoeren. Wij maken veel gebruik van de sociale media, maar 
we moeten daarnaast ook persoonlijk controles uitvoeren om de bestedingen van de 
gelden te kunnen borgen. We proberen hier een goede balans te vinden door 
onafhankelijke auditors in het land zelf in te zetten. 
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Terugkoppeling aantallen ambulances gedistribueerd in 2019 
 

2019 FIETS AMBULANCE DISTRIBUTIE LIJST 

DISTRICT - LAND AANTAL UITGEGEVEN 

Chiradzulu – Malawi 5 

Balaka – Malawi 64 

Lundazi - Zambia 5 

Mzimba - Malawi 6 

TOTAAL  80 

  

Balaka krijgt 64 fietsambulances 

Op 28 oktober hadden we een van onze grootste fietsambulance-distributies voor het jaar 
2019. Het was een groot evenement in onze bakkerij in het dorp Mthumba in Balaka, Malawi. 
Aanwezig op het evenement was de geachte minister van Justitie en Constitutionele Zaken 
Bright Msaka die het evenement voorzat, parlementsleden voor Balaka, leden van het 

districtscommissiebureau en vele andere 
regeringsvertegenwoordigers, traditionele autoriteiten, 
hoofden, Transport4transport-team en leden van de 
gemeenschap . 

 
 
 
 

Prisca Mandoloma 

Het oorspronkelijke plan was het doneren van alle fietsambulances, maar vanwege 
uitdagingen in de transportlogistiek hebben we er uiteindelijk 30 gedistribueerd met plannen 
om de resterende in het begin van het komende jaar te bezorgen, de ambulances liggen 
klaar in de productie hal in Blantyre. Bestuurslid van T4T en ook hoofd van het Bakers4life-
project in Mthumba Prisca Mandoloma hield een toespraak tijdens het evenement en gaf een 
korte uitleg over hoe het project is begonnen en wat de doelstellingen van het project zijn. Ze 
vertelde ook wanneer we van plan waren de bakkerij te gaan gebruiken. 
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Ricky Mwenyewe, ook bestuurslid van T4T, heeft een demonstratie gegeven over de montage 
van de ambulance, die vervolgens werd afgenomen voor een test door het parlementslid 
van Balaka, centraal-oosten Chifundo Makande. Mwenyewe hield ook een toespraak 
namens de T4T-voorzitter over hoe de organisatie is begonnen en waar het gaat, hij vroeg ook 
of de overheid kon helpen met een elektriciteitsaansluiting die vervolgens hand in hand zou 
werken met de zonnebakkerij als back-up bij slechte weersomstandigheden die de 
opwekking van zonne-energie zouden beïnvloeden. Hij sprak ook met de hoofden en 
moedigde hen aan om de ambulances niet te personaliseren zoals ze bedoeld zijn voor de 
gemeenschap. 

De minister en parlementsleden waren allebei 
enthousiast over de donaties en moedigden de 
ontvangende gemeenschappen verder aan om 
goed voor de fietsen te zorgen en deze niet te 
gebruiken voor persoonlijke boodschappen die niets 
met ambulances te maken hebben. Ze beloofden 
ons pleidooi voor elektriciteitsaansluiting bij de 
rechtmatige autoriteiten te brengen. 

 
 

International Communication Officer: Carron Tambala. 

Ricky Mwenyewe 
verwelkomt de 
minister  om het 
distributie event bij 
te wonen 
Mthumba village 
Balaka District in 
Malawi als 
bestuurslid van de 
stichting  
transport4transport 
uit Nederland. 
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Mzimba district Noord Malawi ontvangt 6 ambulances. 

Op 2 september 2019 
reisden T4T-bestuurslid Ricky 
Mwenyewe en “fieldofficer” 
Luke Chinoko naar het 
district Mzimba naar het 
dorp Chinoko voor een 
fietsambulance. Mzimba is 
het enige district in de 
noordelijke regio dat op dit 
moment het voorrecht 
heeft dit soort donaties van 
T4T te ontvangen. We 
hebben op dit moment de 
focus op Balaka en 
Mangochi district. 
 

 
Ons teamlid Luke Chinoko voerde een onderzoek uit op het gebied van de traditionele 
autoriteit Mabulabo en kwam met 5 dorpen die onmiddellijke respons nodig hadden en de 
dorpen zijn Kamphete, Sungwi, Chihepa, Museka en Mukomandoro.  
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Chiradzulu in het zuiden van Malawi ontvangt 5 ambulances. 

  

Soms komen er specifiek vragen vanuit sponsoren om op bepaalde plekken een 
fietsambulance beschikbaar te stellen. Vanzelfsprekend honoreren wij deze verzoeken 
mits het vervoer het toe staat.  In dit geval was het in zuid Malawi en is Ricky 
Mwenyewe – onze coördinator – op pad gegaan met Felida Phambala, ook 
werkzaam in de fietsambulance fabriek om de ambulances af te leveren en te 
demonstreren hoe ze werken. 
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Zambia 
 
Nieuwe ontwikkeling voor Chasefu District, Lundazi 

Op 27 juni 2019 zijn bestuurslid en 
Bicycle Monitoring Officer van 
Transport4transport (T4T) Ricky 
Mwenyewe en Communication 
Officer Carron Tambala naar 
Lundazi, Zambia geweest voor de 
distributie van een fietsambulance. 
Dit was het gevolg van een 
verzoek over het transport van de 
begunstigden van projecten die in 
Lundazi Zambia worden 
uitgevoerd door de Butterfly 
Foundation International (BFI), de 
uitvoerende partners van 
Transport4transport in Afrika. 

 
 

In totaal zijn 5 ambulances gedistribueerd in Lundazi Zambia, vlakbij de grens van Malawi. 
 
De twee verlieten Blantyre Malawi op de 26e waar ze de ambulances bij Sakaramenta waren 
gaan ophalen en arriveerden in de vroege uren van de distributiedag. Zij werden bijgestaan 
door Moffat Kaweche Zulu (World Servants partner) uit Zambia met alle nodige logistiek aan 
Zambiaanse zijde. 

De distributie vond plaats in het Chasefu-district onder het “koninkrijk” van Chief Magodhi. 
Aanwezig op het evenement waren de Butterfly Foundation-veldofficier Grace Mweenge, 
Ricky Mwenyewe-bestuurslid (T4T), communicatiemedewerker Carron Tambala (T4T), 
districtscommissaris van Chasefu, de Induna, inkomende en uitgaande hoofdinspecteurs, 
chefs uit de verschillende dorpen en personen met albinisme dat heeft geprofiteerd van de 
organisatie. 

Fietsambulances zijn een nieuw transportmiddel voor de inwoners van Chasefu, omdat het de 
eerste keer was dat ze het speciale transportmiddel zagen en ook gebruikten. Dit komt op 
een moment dat het gebied net was uitgeroepen tot district met een nieuwe 
districtscommissaris, een nieuwe hoofdinspecteur en een nieuw soort transport. De 
gemeenschap van Chasefu heeft geprofiteerd van de introductie van de ambulances 
vanwege het pleidooi dat werd geuit door de mensen met albinisme in hun gebied. 
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Vervoer naar het ziekenhuis of de dichtstbijzijnde klinieken was de afgelopen tijd erg moeilijk 
omdat sommige wegen ontoegankelijk zijn en men een fiets zou moeten huren, waarbij 
sommigen zelfs een lijk rechtop zetten alsof ze leven om ze terug te brengen naar hun dorpen. 

De donatie was uniek en verschilt van de vorige die we in het verleden hebben gehad, 
omdat deze in tweeën was verdeeld. De ambulance bestaat uit twee losse onderdelen de 
fiets en de kar / aanhanger maar omdat het pleidooi was voor fietsen van de mensen met 
albinisme kregen ze dus 1 fiets voor 3 dorpen die door hen gebruikt zullen worden en werd de 
aanhanger overgedragen aan hun groep dorpshoofden en kan worden gebruikt door elk lid 
van de gemeenschap, op voorwaarde dat ze uit het dorp komen en een fiets hebben om de 
trailer op aan te sluiten. 
 
Als een minderheidsgroep waar op neergekeken, gestigmatiseerd, gediscrimineerd en zelfs 

vermoord worden voor rituele doeleinden, 
hebben personen met albinisme in het 
Chasefu-district hun gemeenschap 
ontwikkeld die hen niet alleen helpt of ten 
goede komt, maar ook de gemeenschap in 
het algemeen. Verandering is onvermijdelijk 
en groei is optioneel, dit is het verhaal van 
Chasefu District, het aantal moorden is 
afgenomen met de laatste aanval van meer 
dan 3 jaar geleden en ze hebben besloten 
om samen te groeien als gemeenschap. 

Veel dank gaat uit naar de mensen achter 
de donaties die levens veranderen in de vele 
delen van Afrika.  

 
Aldus het verslag van Carron Tambala uit Zimbabwe – Communication Officer T4T 

 
 
 
 
 
Carron Tambala 
International Communication Officer  T4T 
Harare 
Zimbabwe 
whatsapp: +263775075203 
Carron wil ook graag andere stichtingen helpen.  
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Slotwoord 

Wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en hopen dat onze sponsoren ons 
blijven ondersteunen maar ook anderen inspireren ons te helpen om te kunnen blijven  
helpen.  
 
Mocht u vragen hebben, bel of whatsapp gerust, we staan tot uw beschikking. 

 

Namens het bestuur. 
 

 

 

Berend van der Weide 
Voorzitter 
Stichting Transport4transport 
Postbus 50023 
9400 LA ASSEN 
+31683793571 

 

 

 


