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Bestuursverslag Stichting Mlambe
over het eerste boekjaar lopend van 9 augustus 2005 t/m 31 december 2006
Gegevens Verslaggevende instelling
Naam:
Stichting Mlambe (in het buitenland bekend als: Mlambe Foundation)
Adres:
Diependaalsedrift 32, 1213 CR Hilversum
KvK nr.: 32110120

Doelstelling
Stichting Mlambe heeft ten doel het cultureel erfgoed van Malawi te behouden voor de
toekomst. De stichting richt zich op cultureel en economisch duurzame ontwikkeling.
Malawisch rijke verleden is hierbij de inspiratiebron. Om dit te bereiken onderneemt en
ondersteunt de stichting projecten en activiteiten op het gebied van:
Onderwijs en onderzoek met betrekking tot het materieel en immaterieel cultureel
erfgoed van Malawi ongeacht etnische herkomst of historische periode;
Het vergroten van bekendheid van het cultureel erfgoed van Malawi, in het land zelf en
daar buiten;
Monumentenzorg in Malawi; en
Rurale armoedebestrijding door het stimuleren van cultuur toerisme en de herintroductie
van oude ambachten.
Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid onderschrijft het belang van cultuur voor economische
ontwikkeling. Stichting Mlambe sluit zich hier geheel bij aan. Zeker in deze tijd van
globalisering is aandacht voor lokale culturen en cultureel erfgoed cruciaal. Stichting Mlambe
werkt hieraan in nauwe samenwerking met haar partners in Malawi.

Samenstelling bestuur en directie
Bestuur
Drs. J.A. Welling (voorzitter)
Drs. H.W. Bakker (secretaris)
Mevr. Dr. L.F.A. Steffens (penningmeester)
Mevr. Drs. K. Spijker (bestuurslid)
De heer J.G.M. Jacobs (bestuurslid)
Directie
Drs. M. Welling

Beleid
Het beleid van de Stichting ten aanzien van fondsenaanvraag en acceptatie is dat de Stichting
voor grote projecten specifieke en gerichte projectvoorstellen doet aan verschillende, bij de
doelstelling van de Stichting, betrokken instellingen en bij en van bedrijven die
maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het vrij
besteedbare vermogen wordt deels ingezet voor aanvulling op de begroting van de
verschillende projecten bij onvoorziene uitgaven.
De kosten van de Stichting voor de bedrijfsvoering zijn minimaal te noemen (zie toelichting op
de jaarrekening). De directeur ontvangt sinds augustus 2006 een maandelijkse
onkostenvergoeding van 250 Euro voor zijn werkzaamheden. De werkzaamheden van de
directeur zijn alsvolgt te verdelen (zie ook toelichting op de jaarrekening): voorlichting en
educatie met betrekking tot de doelstelling en projecten, zowel in Nederland als in Malawi (400
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Euro geboekt op voorlichting en educatie); fondsenwerving (100 Euro geboekt op
uitvoeringskosten fondsenwerving); en uitvoering geven aan de projecten in Malawi (750 Euro
geboekt op uitvoeringskosten projecten buitenland). De directeur doet aan het eind van het
kalenderjaar verslag aan het bestuur van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Fondsenwerving
Donaties in geld
Naast de specifieke subsidies in reactie op fondsaanvraag in de projectvoorstellen aan de
Nederlandse Ambassade, Impulsis (ICCO) en het Wereld Natuurfonds (zie onder Activiteiten
en Projecten) heeft de Stichting vooral veel spontane giften mogen ontvangen. Een aantal van
die giften zijn door de donateurs specifiek voor een bepaald doel gegeven. Dit komt tot
uitdrukking in de toelichting op de jaarrekening. Daarnaast heeft de Stichting gecollecteerd op
verschillende feesten en partijen. Bovendien is de Stichting zogenaamde association
programmes overeengekomen met Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de,
Bol.com, Barnes&Noble.com en Powellsbooks.com. Deze programmas houden in dat de
betreffende ondernemingen 5% van de via de Stichting websites gegenereerde omzet uitbetaalt
aan de Stichting.
Donaties in natura
Van vele zijden heeft de Stichting donaties in natura mogen ontvangen. Dit varieert van
computers, faxen en printers tot boeken, boekenkasten, dossierkasten, mobiele telefoons en
kleding. Deze goederen zullen grotendeels worden gebruikt voor de realisering en inrichting
van Tisunge! Lower Shire Heritage Centre (mobiele telefoons en kleding hebben voornamelijk
als tegenprestatie gediend voor diensten die de dorpsorganisaties van de omliggende dorpen
hebben verricht). De goederen die aan het erfgoedcentrum ten goede zijn gekomen staan nog
op de balans van de Stichting. Het is de bedoeling deze goederen in 2007 over te dragen aan de
Lower Shire Heritage Trust zodra deze in Malawi is geregistreerd.
Daarnaast is een deel van de goederen gedoneerd aan de Catholic University of Malawi ter
inrichting van de in aanbouw zijnde bibliotheek en van het computer lab voor studenten. Deze
goederen zijn allen in eigendom van de Catholic University of Malawi en zijn derhalve niet
terug te vinden op de balans van de Stichting
Het transport van deze goederen is deels bekostigd door Impulsis (ICCO), deels door daarop
gerichte donaties van andere instellingen en deels uit het vrij besteedbaar vermogen van de
Stichting.

Activiteiten en Projecten
Vanaf de oprichtingsdatum (9 augustus 2005) heeft de Stichting de volgende activiteiten en
projecten ontplooid. Deze vinden alle plaats in Malawi (met uitzondering van de
fondsenwervende activiteiten die tot nu toe voornamelijk in Nederland hebben
plaatsgevonden). De directeur van de Stichting begeleidt en geeft, sinds augustus 2006, ter
plekke uitvoering aan de verschillende projecten.
Publicaties
Het vergroten van de bekendheid van het cultureel erfgoed van Malawi tracht de Stichting te
bewerkstelligen door het opnieuw uitgeven van verschillende publicaties. De eerste publicatie
die door de Stichting zal worden heruitgegeven is: Land of Fire. Oral literature from Malawi –
J.M. Schoffeleers en A.A. Roscoe. Deze publicatie bevat Malawische volksverhalen. Elk
volksverhaal wordt voorafgegaan door een (antropologische) introductie en uitleg. Dit boek
wordt veel gebruikt op scholen en universiteiten. In 2006 heeft de Stichting een overeenkomst
gesloten met de oorspronkelijke uitgever/drukker van het boek, Montfort Press te Limbe,
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Malawi, waarin overeen is gekomen dat er 2000 kopiën zullen worden gedrukt. De helft van de
drukkosten (1579,23 Euro) zijn door de Stichting vooruitbetaald uit de door de Stichting
ontvangen vrij besteedbare fondsen, de andere helft zal bij aflevering worden betaald uit
fondsen die de Stichting daar specifiek voor heeft ontvangen. Herdruk was eind 2006 gepland
echter door omstandigheden wordt de herdruk nu in augustus 2007 verwacht (zie begroting
2007).
In 2006 heeft het bestuur van de Stichting besloten om nog twee publicaties uit te geven Het
betreft ten eerste het nog niet eerder gepubliceerde proefschrift van J.M. Schoffeleers,
Mang’anja Traditional Religion. Spirit beliefs and practices in Malawi’s Lower Shire Valley
uit te geven. Hiervoor heeft de Stichting reeds fondsen ontvangen (zie toelichting op de
jaarrekening). De tweede publicatie die in herdruk zal worden genomen is Religion and the
Dramatisation of Life. Spirits Beliefs and Rituals in Southern Central Malawi van J.M.
Schoffeleers. Beide zullen in 2007 worden uitgegeven.
De oprichting en ondersteuning van Tisunge! Lower Shire Heritage Centre.
De Stichting heeft, samen met het Department of National Parks and Wildlife en het
Department of Antiquities, de oprichting van een cultureel educatief centrum aan de poort van
Lengwe National Park in de beneden-Shirevallei – Tisunge! Lower Shire Heritage Centre –
geïnitieerd. Het centrum wordt opgericht in samenwerking met het Department of Antiquities,
het Department of National Parks and Wildlife, de dorpshoofden en omliggende
dorpsorganisaties en Jambo Africa (een touroperator in Malawi). Voor het beheer van het
centrum is er een trust naar Malawisch recht opgericht (de Lower Shire Heritage Trust) waarin
de bovengenoemde partijen (inclusief de Stichting) deelnemen. De trust ligt op het moment van
schrijven bij het register ter registratie.
De aanbouw van het erfgoedcentrum is mogelijk gemaakt door gelden van de Nederlandse
ambassade te Zambia, Impulsis (ICCO) en het Wereld Natuurfonds. Daar waar nodig springt de
Stichting bij uit haar vrij besteedbare fondsen.
‘Tisunge’ betekent 'Laten we behouden' in het Chewa, de nationale taal van Malawi. Het
centrum beoogt het rijke natuurlijk en cultureel erfgoed van deze meest zuidelijke streek van
Malawi te beschermen, alsmede onder de aandacht te brengen van de rurale gemeenschappen,
en nationale en internationale bezoekers. Essentieel in dit project is de nauwe samenwerking
met plaatselijke dorpsorganisaties (community based organisations - CBOs). De steun van de
plaatselijke bevolking is onontbeerlijk voor effectief erfgoedbeleid. Niet minder belangrijk is
de erkenning van de plaatselijke bevolking als de rechtmatige eigenaar van deze natuurlijke en
culturele rijkdommen. Zij zullen dan ook de vruchten mogen plukken van dit project.
Het Centrum heeft de volgende concrete doelstellingen:
- Verspreiding van kennis van het natuurlijk en culturele erfgoed in de beneden-Shirevallei.
- Onderwijs op het gebied van cultureel en natuurlijk erfgoedbehoud.
- Bevordering van duurzaam toerisme in de streek.
- Lokale armoedebestrijding door training in duurzame, inkomsten genererende activiteiten,
met het verleden als inspiratiebron -bv training in de oude weeftradities (zie hieronder).
- Het behoud van archeologische monumenten voor toekomstige generaties.
- Het bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
- Stimulering van duurzaam dorpsmanagement van de natuurlijke en culturele hulpbronnen
rond de beschermde gebieden van de Beneden-Shirevallei.
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Op het moment van schrijven (maart 2007) is de bouw van het centrum in een vergevorderd
stadium. De tentoonstellingsruimte is zo goed als gereed, evenals de souvenir winkel en het
toilettenblok. Daarnaast zijn er op dit moment 2 kantoren, een bibliotheek en een open
vergaderruimte in aanbouw, waarvan verwacht wordt dat deze eind maart 2007 gereed zullen
zijn. Daarnaast is er begonnen met het collecteren van historische en ethnografische objecten,
zoals speren, speerpunten, (glazen) kralen, munten, ngoti (gebruikt door vrouwen voor het
dragen van potten op het hoofd), borden, potten, kruiken, maalstenen, en kalebassen, in
verscheidene dorpen in de Vallei. Een groot deel van de gecollecteerde objecten zal in het
museum tentoon worden gesteld. Bij het collecteren is de Stichting bijgestaan door Malawische
rijksambtenaren en enthusiaste vrijwilligers. Alvorens aangekocht te worden, wordt de
geschiedenis en het gebruik van de objecten goed gedocumenteerd. Dit proces van collecteren
heeft de directeur ruim de gelegenheid gegeven om het grote belang van erfgoed behoud te
benadrukken en erfgoedcentrum te introduceren aan de dorpen in beneden-Shirevallei. De
kosten van het collecteren en de aankoop van de objecten zijn gefinancierd door Impulsis
(ICCO).
Als onderdeel van het erfgoedcentrum heeft de Stichting in samenwerking met haar partners als
bovengenoemd, het traditioneel weven en spinnen geherintroduceerd in een zestal dorpen rond
Lengwe National Park (Tomali, Ndakwera, Kanzimbi, Singano, Kampani en Mchenga).
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de doeken worden geweven van handgesponnen lokaal
verbouwd katoen dat gekleurd is met natuurlijke kleurstoffen. Inmiddels zijn er reeds vele
prachtige doeken geweven (nu nog van industrieel verwerkt katoen), in de vorm van placemats,
stoelbekleding, tassen en tafellopers. De CBOs van de verschillende dorpen zijn
verantwoordelijk en verkopen de geweven doeken aan de souvenir winkel van Tisunge!. De
inkomsten daaruit worden weer in het project in de Beneden-Shirevallei geïnvesteerd. Tisunge!
zal uiteindelijk zelfredzaam, zelfvoorzienend en duurzaam zijn. De herintroductie is mogelijk
gemaakt door fondsen van Impulsis (ICCO).
Duurzaamheid wordt ook nagestreefd door de aanplant van inheemse bomen bij Tisunge! en
langs de rivier Nkhombedzi. De aanplant bij het Tisunge! is bedoeld om ervoor te zorgen dat
het centrum genoeg hout produceert om houtsnijwerkers te voorzien van hout voor hun
kunstwerken die ze tevens via de souvenir winkel kunnen verkopen en om de gebouwen van
het centrum te kunnen onderhouden. De aanplant langs de Nkhombedzi heeft tot doel de oevers
te versterken om in de toekomst overstromingen tegen te gaan. De aanplant van de bomen
wordt begeleid door het Department of National Parks and Wildlife en wordt uitgevoerd door
de lokale voetbal en netbal verenigingen die eigenaar worden van de bomen die langs de
Nkhombedzi worden geplant. Het Department of National Parks and Wildlife zal continu
toezicht houden op de bomen. Als tegenprestatie voor de aanplant en duurzame verzorging van
de bomen wordt elke vereniging, in de loop der tijd, voorzien van een bal en nieuwe tenues. De
kosten van de aankoop en aanplant en verzorging van de bomen zijn door het Wereld
Natuurfonds gefinancierd.
Voor de inrichting van de tentoonstelling met betrekking tot het cultureel en natuurlijk erfgoed
van de Beneden-Shirevallei zullen in 2007 extra fondsen worden geworven (zie Begroting). De
intentie is dat zowel de Stichting als de Lower Shire Heritage Trust dergelijke fondsen zal gaan
werven. De ingebruikname van Tisunge! Lower Shire Heritage Centre staat gepland voor de
tweede helft van 2007.
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Overkapping ijzersmeltoven in Kasungu National Park
In Kasungu National Park staat waarschijnlijk de laatste complete Chewa ijzersmeltoven. Deze
ijzersmeltoven staat op dit moment bloot aan erosie door weer en wind en zal om behouden te
blijven moeten worden voorzien van een overkapping. Daartoe heeft de Stichting reeds fondsen
geworven. Er zijn contacten gelegd met zowel het Department of Antiquities als met de
eigenaar van de lodge in Kasungu National Park voor de uitvoering. Naar verwachting zal in
mei/juni 2007 (na de regens) aan de overkapping worden gewerkt.
De koninklijke zetel van senior-chief Chulu
Senior-chief Chulu, Kasungu, heeft zijn koninklijke zetel die de eerste chief Chulu volgens
overlevering heeft gekregen van de grote Chief Karonga aan de Stichting afgestaan voor
onderzoek (datering) en conservering. Op dit moment wordt de koninklijke zetel in de
Verenigde Staten door experts gedateerd. De kosten van het versturen zijn door de Stichting
gefinancierd uit de vrij besteedbare middelen.
Website Malawiheritage.org
De Stichting heeft deze domeinnnaam laten vastleggen om daar in de toekomst een
informatieve en educatieve site van te maken. De jaarlijkse kosten (12,50 Euro) daarvan zijn in
balans nu onder fonds activa doelstelling opgenomen als vaste jaarlijkse lasten.
Stichting Mlambe Studie en Educatie Fonds
Stichting Mlambe heeft een apart studie en educatie fonds opgezet. Dit fonds helpt studenten en
organisaties in Malawi met het dragen van de kosten van studie en onderwijs op het gebied van
cultureel erfgoed. De middelen van het fonds worden apart gehouden op de rekening die de
Stichting aanhoudt bij de ASN bank.
Inmiddels zijn er drie aanvragen gehonoreerd. De eerste aanvraag was van een student ter
financiering van het collegegeld voor zijn master opleiding aan Chancellor College, en in het
bijzonder voor zijn onderzoek op het gebied van de Nyau. De fondsen aan deze student zijn
verstrekt als een renteloze lening. Inmiddels is de student afgestudeerd en heeft hij het gehele
bedrag in één keer terug kunnen betalen. De tweede aanvraag is gedaan door de in augustus
2006 geopende Catholic University of Malawi voor de aanschaf van boeken op het gebied van
de culturele antropologie en archeologie. De derde aanvraag was van het GCAM te Blantyre,
Malawi, ter ondersteuning van de publicatie van een educatief pamflet over de bijdrage van
cultuur op ontwikkeling en armoedebestrijding. Op 31 december 2006 zit er nog 970.05 Euro in
het studiefonds.

Toekomstige projecten
Voor 2007 en verder staan allereerst de afronding en verdere begeleiding van de
bovengenoemde projecten gepland.
Verder zal de Stichting fondsen gaan werven voor de volgende projecten:
Het documenteren en op CD uitbrengen van oude opnames van traditionele muziek uit
Zuid-Malawi;
De restauratie van het Fathers House in Nguludi, Malawi en de inrichting daarvan als
tentoonstellingsruimte. Dit in samenwerking met het Department of Antiquities, de
Catholic University of Malawi en het bisdom (eigenaar van het Fathers House). Fondsen
voor dit specifieke project zijn reeds aangevraagd.
Het repatriëren van waardevolle historische en ethnografische objecten.
Voor de benodigde en reeds geworven fondsen verwijst het bestuur naar de aangehechte
Begroting 2007.

5

Ter afsluiting
Voor een jonge organisatie heeft Stichting Mlambe in haar eerste (lange) boekjaar naar de
bescheiden mening van het bestuur heel veel bereikt. Via de publicaties, de folder, radio
interviews en presentaties van onze directeur in Nederland en Malawi, de websites groeit de
bekendheid met de Stichting en haar doelstelling gestaag. De samenwerking met de lokale
partners in Malawi is zeer vruchtbaar te noemen. Het bestuur sluit dit bestuursverslag dan ook
af met het volste vertrouwen in de toekomst zowel wat de fondsenwerving als wat de
vervolmaking van de projecten en hun duurzaamheid betreft.
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Jaarrekening Stichting Mlambe – Eerste boekjaar lopend van 09-08-2005 t/m 31-12-2006
Balans
31 december 2006

9 augustus 2005

Activa
0,00

Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Bedrijfsmiddelen
direct in gebruik voor doelstelling

0,00
2.330,26

0,00

0,00
0,00
2.330,26

Financiele vaste activa
leningen en voorschotten
leningen en voorschotten verstrekt
in het kader van de doelstelling

0,00

0,00

43,35

0,00

Beleggingen
Voorraden
Bedrijfsvoorraden
direct beschikbaar voor de doelstelling

0,00

43,35

0,00

0.00

0,00

0,00
1.151,27

0,00
0,00
1.151,27

0,00

0,00

0,00

Liquide middelen

21.196,79

0,00

Totaal

24.721,67

0,00

Vorderingen
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31 december 2006

9 augustus 2005

Passiva
Eigen vermogen
besteedbaar vermogen
vastgelegd vermogen
bestemmingsfondsen
fonds activa doelstelling
fonds activa bedrijfsvoering

2.186,35

15.902,29
6.494,03
139,00

Voorzieningen

Schulden
op lange termijn
op korte termijn

Totaal

0,00

0,00
0,00
0,00
22.535,32

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

24.721,67

0,00
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Staat van Baten en Lasten
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
collecten
mailingacties
contributies, donaties, giften
en schenkingen
contributies, donaties, giften
en schenkingen in natura
nalatenschappen
loterijen
overige baten

09-08-2005 t/m 31-12-2006

3.346,01
0,00
20.575,00
2.330,26
0,00
0,00
1.999,13
28.250,40

Kosten eigen fondsenwerving
(in)directe verwervingskosten
uitvoeringskosten

524,27
100,00
624,27

(in % van baten uit eigen
fondsenwerving)

2.22%
27.626,13

Netto baten
Resultaat verkopen artikelen
en/of gebruikte goederen
netto omzet
kostprijs
brutowinst
uitvoeringskosten
netto winst

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal eigen fondsenwerving

27,626.13

Aandeel in gezamenlijke acties

0,00

Aandeel in acties van derden

0,00

Beschikbaar uit
fondsenwerving

27.626,13

Subsidies overheden en anderen

39.836,00

Resultaat beleggingen
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor
doelstelling

0,00
-472,01

66.990,12
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Bestedingen
Besteed aan doelstelling
Voorlichting/educatie
eigen activiteiten
verstrekte subsidies
uitvoeringskosten

09-08-2005 t/m 31-12-2006

446,73
800,00
0,00
1.246,73

Binnenland
projecten in eigen beheer
verstrekte subsidies
uitvoeringskosten

0,00
0,00
0,00
0,00

Buitenland
projecten in eigen beheer
verstrekte subsidies
uitvoeringskosten

9.832,96
29.438,76
1,750.00
41,021.72

Totaal besteed aan doelstelling

42,268.45

Overschot/tekort is toegevoegd/
onttrokken aan
bestemmingsfonds
vrij besteedbaar vermogen

19.383,81
5.337,85
24.721,67
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Toelichting op de uitvoeringskosten
Verdeling kosten naar bestemming

Reis-/verblijfkosten
Kantoorkosten
Onkostenvergoeding
Drukkosten
Totaal uitvoeringskosten

Project Tisunge!
1.000,00
0,00
750,00
0,00
1.750,00

Voorlichting
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00

Fondsenwerving
0,00
0,00
100,00
390,00
490,00

Totaal
boekjaar
2005/2006
1.000,00
0,00
850,00
1.190,00
3.040,00
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Toelichting op de jaarrekening van Stichting Mlambe
(eerste boekjaar lopend van 9 augustus 2005-31 december 2006)
Inleiding
Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn FondsenwervendeInstellingen van het
CBF gevolgd.

Toelichting op de Balans
Op 9 augustus 2005 had de Stichting geen activa of passiva.
Op 31 december 2006:
Activa
De Stichting Mlambe heeft geen immateriële vaste activa.
De vaste materiële activa van Stichting Mlambe is geheel in gebruik bij de doelstelling.
Stichting Mlambe heeft geen bedrijfsmiddelen. De Stichting heeft donaties in natura
gekregen die direct in gebruik zijn gegeven aan Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. De
goederen zijn in eigendom van de Stichting. Alle goederen zijn geheel afgeschreven in
Nederland maar zijn op de balans gewaardeerd op dagwaarde in Malawi. Zie aangehecht
Bijlage I – Waardering gedoneerde goederen.
De Stichting heeft een lening in het kader van de doelstelling verstrekt aan het Department of
National Parks and Wildlife in het kader van het project Tisunge! Lower Shire Heritage
Centre. Deze bedraagt 7.750,00 Malawi Kwacha. – bij een koers over 2006 van 178,2
Kwacha voor 1 Euro komt dat op een bedrag van 43,35 Euro.
Stichting Mlambe heeft geen beleggingen.
De voorraden direct beschikbaar voor de doelstelling van Stichting Mlambe bestaan uit de
aangekochte doeken die in het kader van het weven project zijn gemaakt door de
verschillende dorpen. De geweven doeken zijn gewaardeerd op de kostprijs (kosten aankoop
katoen en arbeidskosten) ad 377,47 Euro. Zie aangehecht Bijlage II – Kostprijs geweven
doeken.
Bovendien heeft de Stichting historische en ethnografische objecten aangekocht die allen ten
goede komen aan de doelstelling. Ze zullen worden opgenomen in de tentoonstelling van het
museum van Tisunge!. De objecten zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde ad 773,80 Euro.
Zie aangehecht Bijlage III – Aanschafwaarde objecten.
Stichting Mlambe heeft geen vorderingen.
Stichting Mlambe heeft liquide middelen ter hoogte van 21.196,79 Euro, waarvan:
18.099,26 Euro staat op de Stichting rekening bij de ABN AMRO Bank te
Amsterdam;
442,52 Euro staat op de Stichting rekening bij de Postbank;
970,05 staat op de Stichting rekening van de ASN (dit is de speciale rekening voor het
Stichting Mlambe Studie- en Educatiefonds); en
1.684,98 Euro heeft de Stichting in contanten in kas in Malawi, waarvan 112,73 Euro
in Malawi Kwacha (= 20.084,92 Mkw bij een gemiddelde wisselkoers over 2006 van
178,2 Mkw voor 1 Euro) en 1.575,25 Euro.
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Passiva
Het totale eigen vermogen van de Stichting op 31 december 2006 bedraagt: 24.622,20 Euro.
Het vrij besteedbare vermogen bedraagt op 31 december 2006: 2.186,35 Euro
Het vastgelegd vermogen is als volgt verdeeld:
- Onder de post fonds activa doelstelling zijn de toegezegde onkostenvergoeding van de
directeur over 2007 (3.000,00 Euro); de vaste kosten voor de website malawiheritage.org
(12,50 Euro); de waarde van de aan Tisunge! gedoneerde goederen (2330,26 Euro –
Bijlage I); de waarde (kostprijs) van de geweven doeken (377,47 Euro – Bijlage II); en de
waarde (aanschafwaarde) van de objecten (773,80 Euro – Bijlage III) gebracht. Totaal
derhalve 6.494,03 Euro.
- Onder de post fonds activa bedrijfsvoering is 139,00 Euro gebracht. Dit zijn de volgende
kosten over 2007: registratie Kamer van Koophandel; kosten websites van de Stichting en
de bankkosten.
- Het bedrag onder de post bestemmingsfonds van 15.902,29 Euro is over de volgende
projecten verdeeld:
 9.932,24 Euro voor Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. Daarvan zijn 2.131,17
Euro Impulsis (ICCO) gelden; 7.466,07 Euro Wereld Natuurfonds gelden en is
335,00 Euro specifiek gedoneerd voor opbouw watertank;
 500,00 Euro is bestemd voor de overkapping van de ijzersmeltoven in Kasungu
National Park;
 3.000,00 Euro is bestemd voor publicaties waaronder het proefschrift van J.M.
Schoffeleers;
 1.500,00 Euro voor Land of Fire; en
 970,05 Euro zit in het Stichting Mlambe Studie en Educatie Fonds.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
De baten uit eigen fondsenwerving over het eerste boekjaar komen uit vier bronnen:
- Collecten die door de Stichting zijn gehouden tijdens verjaardagen en andere
feestelijkheden (3.346,01 Euro);
- Contributies, donaties, giften en schenkingen (20.575,00 Euro);
- Contributies, donaties, giften en schenkingen in natura (2.330,26 Euro – Bijlage I); en
- Overige Baten. Deze bestaan uit: (i) inkomsten uit associate programmes die de Stichting
is aangegaan met Amazon.com, Amazon.co.uk en Bol.com (325,24 Euro); (ii) de rente op
de bankrekeningen waar de overige baten op worden gestort (98,62 Euro); (iii) de
terugbetaling van de renteloze lening door student (424,00 Euro); en (iv) de waarde
(uitgedrukt in kostprijs) van de geweven doeken (377,47 Euro – Bijlage II) en de objecten
(773,80 Euro – Bijlage III). De aanschaf van de doeken en objecten is bekostigd met
baten uit fondsenwerving en de waarde daarvan is derhalve hier onder overige baten
gebracht.
De kosten van fondsenwerving bestaan uit:
- Indirecte verwervingskosten: daaronder vallen de kosten van de informatieve folder die de
Stichting heeft gefinancierd uit baten uit eigen fondsenwerving (390,00 Euro), het
drukken van posters en visitekaartjes (67,83 Euro), de kosten van de incassering van de
cheques van de bovengenoemde associate programs (35,49) en overige bedrijfskosten
zoals postzegels, telefoonkaart enz. (30,93 Euro).
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-

Uitvoeringskosten: de directeur besteedt veel tijd aan fondsenwerving. Een deel van zijn
onkostenvergoeding (100,00 Euro) is derhalve onder deze post geboekt.

De Stichting heeft over dit boekjaar geen baten uit de verkoop van artikelen of gebruikte
goederen.
De Stichting heeft over dit boekjaar geen baten uit gezamenlijke acties of uit acties van
derden.
De Stichting heeft de volgende subsidies ontvangen, alle bestemd voor Tisunge! Lower Shire
Heritage Centre:
- Van de Nederlandse Ambassade in Zambia: 9.836,00 Euro (overgemaakt in Malawi
Kwacha tegen een koers van 145 MKw voor 1 Euro). Deze gelden zijn reeds besteed
overeenkomstig de overeenkomst met de Ambassade.
- Van Impulsis (ICCO): 20.000,00 Euro (in mei 2007 dient de Stichting aan Impulsis te
rapporteren over de besteding van het hele bedrag overeenkomstig de overeenkomst); en
- Van het Wereld Natuurfonds: 10.000,00 Euro (in mei 2007 dient de Stichting aan WNF te
rapporteren over de besteding van het hele bedrag overeenkomstig de overeenkomst).
De overige baten en lasten van de Stichting over het eerste boekjaar kunnen als volgt worden
uitgesplitst:
- Als lasten van de Stichting zijn opgenomen de kosten van de oprichting van de Stichting
en de kosten van de bedrijfsvoering van de Stichting (totaal 515,36 Euro).
- Als baten van de Stichting zijn opgenomen de lening die in het kader van de doelstelling
aan het Departement of National Parks and Wildlife is verstrekt ad. 43,35 Euro (verstrekt
in Malawi Kwacha tegen een koers van 178.2 MKw voor 1 Euro).
De baten zijn alsvolgt besteed aan de doelstelling:
Ter voorlichting en educatie:
- heeft de Stichting een 2-tal exemplaren van het boek van Doug Curren (over de maskers
gebruikt bij met name de Nyau dansen) aangeschaft ter waarde van 46,73 Euro.
- De directeur van de Stichting heeft zowel in Malawi als in Nederland veel voorlichting
gegeven over het doel van de Stichting en het cultureel erfgoed van Malawi. Onder de
post voorlichting en educatie is derhalve 400,00 Euro opgenomen van de
onkostenvergoeding die de directeur sinds augustus 2006 ontvangt.
- Onder de post subsidies is het bedrag opgenomen dat Impulsis (ICCO) heeft toegezegd
voor het drukken van de informatieve folders ad 800,00 Euro, welke folders een
voorlichtende functie hebben naast een fondsenwervende functie (zie daarvoor hierboven
de toelichting op de post indirecte verwervingskosten fondsenwerving).
De Stichting heeft geen projecten in het binnenland.
In het eerste boekjaar heeft de Stichting de volgende projecten in het buitenland (Malawi):
- Projecten die de Stichting (deels) uit eigen fondsenwerving heeft gefinancierd en derhalve
onder de post eigen beheer zijn geboekt:
 Tisunge! Lower Shire Heritage Centre: 1.880,96 Euro.
 Website Malawi Heritage: 12,50 Euro.
 Chief Chulu koninklijke zetel: 185,08 Euro.
 Publicaties (Land of Fire): 1.579,23 Euro.
 Stichting Mlambe Studie- en Educatiefonds: 1.500,00 Euro.
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-

Transport van gedoneerde goederen voor Tisunge! en de Catholic University of
Malawi: 4.675,19 Euro.
De door de Stichting ontvangen subsidies zijn als volgt aan het project Tisunge! Lower
Shire Heritage Centre besteed:
 De subsidie van de Ambassade ad 9.836,00 Euro is in het boekjaar geheel aan
Tisunge! besteed.
 Van de subsidie van Impulsis (ICCO) ad 20.000,00 Euro is in het boekjaar 13.768,83
Euro besteed aan Tisunge!
 Van de subsidie van WNF ad 10.000,00 Euro is in het boekjaar 2.533,93 Euro besteed
aan Tisunge!
 Van de subsidie van Impulsis (ICCO) ad 20.000,00 Euro is 3.300,00 Euro besteed aan
het transport van de gedoneerde goederen.

Het overschot van 24.622,20 Euro is toegevoegd aan:
- De post bestemmingsfonds voor het bedrag van 19.383,81 Euro en zal over de volgende
projecten worden verdeeld:
 9.932,24 Euro voor Tisunge! Lower Shire Heritage Centre. Daarvan zijn 2.131,17
Euro Impulsis (ICCO) gelden; 7.466,07 Euro Wereld Natuurfonds gelden en is
335,00 Euro specifiek gedoneerd voor de opbouw van de watertank;
 500,00 Euro is bestemd voor de overkapping van de ijzersmeltoven in Kasungu
National Park;
 3.000,00 Euro is bestemd voor publicaties waaronder het proefschrift van J.M.
Schoffeleers;
 1.500,00 Euro is bestemd voor Land of Fire;
 970,05 Euro zit in het Stichting Mlambe Studie- en Educatiefonds;
 2.330,26 Euro is de waarde van de gedoneerde goederen (zie Bijlage I) voor
Tisunge!;
 377,47 Euro is de waarde van de geweven doeken gewaardeerd op kostprijs (zie
Bijlage II) voor Tisunge!; en
 773,80 Euro is de waarde van de historische en ethnografische objecten gewaardeerd
op aanschafwaarde (Bijlage III) voor Tisunge!.
- De post vrij besteedbaar vermogen voor het bedrag van 5.337,85 Euro. Daarvan is
2.186,35 Euro daadwerkelijk vrij besteedbaar en ligt het overige bedrag vast voor kosten
bedrijfsvoering Stichting en onkostenvergoeding van de directeur over 2007 (zie
toelichting op de balans).
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Bijlage I - Waardering gedoneerde goederen 2005/2006
Computermateriaal
BJC250 Canon printer
Lexmark scanner en printer
HP scanjet Canon 3690 printer
HP deskjet 500 color printer
HP Laserprinter
HP deskjet 500 printer
UPS
Toetsenborden
HP pentium III computer
Compaq presario 7230 computer
Commodore pentium I computer
FiF pentium I computer
IBM Aptiva computer
Packard Bell pentium mmx223 computer
Dell pentium III computer
Targa pentium III computer
Q pentium III computer
Fuji Siemens computer
Speakerset
Compaq P1210 19" scherm
Compaq P110 19" scherm
HP 71 17" scherm
Compaq P710 17" scherm
HP 72 17" scherm
17" scherm (merk onbekend)
Philips 201 19" scherm
Vision Master 511 19" scherm
Vision Master 450 17" scherm
Subtotaal

Aantal
1
1
1
1
1
1
5
8
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
6
2
1
2
5
1
1
2

Waarde per stuk in Euro
15.00
20.00
20.00
25.00
25.00
15.00
25.00
2.00
30.00
20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
30.00
30.00
30.00
20.00
5.00
10.00
10.00
7.50
7.50
7.50
7.50
10.00
10.00
7.50

Totale waarde in Euro
15.00
20.00
20.00
25.00
25.00
15.00
125.00
16.00
60.00
20.00
5.00
5.00
5.00
5.00
30.00
90.00
30.00
20.00
5.00
20.00
60.00
15.00
7.50
15.00
37.50
10.00
10.00
15.00
726.00

Bijlage I (vervolg)

Overige materiaal
Matras
Ladenkastje 4 laden voor onder bureau
Archiefkasten met 4 laden
Tafelmodel koelkast met vriesvak
Versterker merk Marrantz
Ladenblok 4 laden voor onder bureau
Grote archiefkasten
Flapover bord
Whiteboard
Strijkijzer
Archiefkast 3 laden
Videorecorder merk Philips
Drukpers voor bedrukken textiel
Houten bed
Boeken
Subtotaal

Totaal

Aantal
2
2
5
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
2

Waarde per stuk in Euro
29.38
15.00
25.00
35.00
50.00
20.00
50.00
15.00
30.00
5.00
20.00
20.00
58.51
13.50

Totale waarde in Euro
58.75
30.00
125.00
35.00
50.00
80.00
250.00
15.00
30.00
5.00
20.00
20.00
58.51
27.00
800.00
1,604.26
2,330.26

Bijlage II - Kostprijs traditioneel geweven doeken

Euro (€1 = Mk178.2)

MKw
Kosten aankoop industrieel verwerkt katoen

50,825.00

285.21

Arbeidskosten voor 144 gewoven doeken (maat placemat) a 100 MKw

14,400.00

80.81

1,200.00

6.73

840.00

4.71

67,265.00

377.47

Arbeidskosten voor 2 x tafelloper a 600 MKw
Arbeidskosten voor 2 x stoelbekleding a 420 Mkw
Totaal

Bijlage III - Aanschafkosten historische en ethnografische objecten
Gedocumenteerde objecten voor tentoonstelling
Totaal 292 objecten
Overige objecten
Totaal 203 objecten
Totaal

Euro (€1 = Mk178.2)

MKw
98,660.00

553.65
Euro (€1 = Mk178.2)

MKw
39,000.00

220.15

137,660.00

773.80

Bijlage IV
Bestaand budget 2007 d.d. 1 maart 2007
Overschot 2006
21,240.14

Inkomsten 2007
1,000.00
3,200.00
3,200.00
1,500.00
100.00
750.00
70.00

Totaal budget 2007
31,060.14

Te verwerven fondsen
72,283.86

Tisunge!
9,932.24

Tisunge!

IJzersmeltoven
500.00

IJzersmeltoven

Publicaties Studiefonds Fathers House
4,500.00

Foto archief

Transport

Vaste kosten Stichting
3,151.50

Publicaties Studiefonds Fathers House

1,000.00
1,600.00

Muziek

970.05

Muziek

Foto archief

Transport

Vaste kosten Stichting

Vrij besteedbaar
2,186.35

Vrij besteedbaar

1,600.00
3,200.00
1,500.00
100.00

750.00
70.00

Tisunge!
13,352.24

Tisunge!
50,127.15

IJzersmeltoven
500.00

IJzersmeltoven
0.00

Publicaties Studiefonds Fathers House
4,500.00

2,570.05

0.00

Publicaties Studiefonds Fathers House
1,600.00

-2,570.05

25,000.00

Muziek
0.00

Muziek
300.00

Foto archief
0.00

Foto archief
200.00

Transport
3,200.00

Transport
874.31

Vaste kosten Stichting
3,151.50

Vaste kosten Stichting
538.80

Vrij besteedbaar
3,786.35

Vrij besteedbaar
-3,786.35

Bijlage IV

Begroting 2007
Vaste kosten Stichting

Begroot
EURO

Kosten Stichting
websites
kamer van koophandel
bankkosten
Onkostenvergoeding
Malawiheritage.org
Kosten fondsenwerving
Congoma: annual fee + aanloopkosten
Antiquities

139.00
3,000.00
12.50
200.00
178.80
160.00

Totaal

3,690.30

Mkw

Bestaand budget
EURO

32,900.00

32,900.00

Mkw

Te verwerven fondsen
EURO

Mkw

139.00
3,000.00
12.50
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
200.00
178.80
160.00

3,151.50

538.80

Bijlage IV

Begroting 2007
Project Tisunge!

Begroot
EURO

Bestaand budget
MKw

EURO

MKw

Te verwerven fondsen
EURO

Construction
Weg en afwatering
4 Staff houses
kids club
afronding storeroom
afronding bibliotheek
afronding 2 offices
afronding meeting area
opbouw watertank
Travel & communication

3,158.25
32,000.00
2,000.00
200.00
900.00
300.00
100.00
335.00
800.00

3,158.25
0.00
0.00
0.00
1,139.92
126.58
0.00
335.00
0.00

0.00
32,000.00
2,000.00
200.00
-239.92
173.42
100.00
0.00
800.00
0.00

Exposition
inrichting tentoonstelling
collection artefacts
Travel & communication

5,000.00
546.25
400.00

2,670.00
546.25
0.00

2,330.00
0.00
400.00
0.00

Salarissen
Directeur Tisunge!

3,000.00

750.00

2,250.00
0.00

Weaving & Spinning
Weaving area
Education
Cotton
Tools
Travel & communication

800.00
1,100.00
1,000.00
100.00
500.00

0.00
1,100.00
300.00
58.35
0.00

800.00
0.00
700.00
41.65
500.00
0.00

640.00
200.00
4,000.00
EURO

668.00
0.00
2,500.00
EURO

-28.00
200.00
1,500.00
EURO

Bomen aanplant
aankoop seedlings
Travel & communication
sponsoring school/sportclubs
Education
Lengwe Guide
printing costs 1000c.
Map of Lengwe, 2000c.
Unforeseen
Unforeseen
Totaal

MKw

MKw

800.00
600.00

0.00
0.00

800.00
600.00

5,000.00

0.00

5,000.00

63,479.50

13,352.35

50,127.15

MKw

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Project:
Fathers House
Restauratie

Begroot
EURO
25,000.00

Bestaand budget
MKw

EURO
0.00

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
25,000.00

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Project: Publications
Land of Fire
Dphil Schoffeleers
Religion and Dramatization of Life
Ansichtkaarten
Totaal

Begroot
EURO
1,500.00
3,000.00
600.00
1,000.00
6,100.00

MKw

Bestaand budget
EURO
1,500.00
3,000.00
0.00
0.00
4,500.00

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
0.00
0.00
600.00
1,000.00
1,600.00

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Project: Studiefonds
Op aanvraag

Begroot
EURO
0.00

Bestaand budget
MKw

EURO
2,570.05

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
-2,570.05

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Project:
Afdak Kasungu
IJzersmeltoven
Bijdrage materiaalkosten

Begroot
EURO
500.00

MKw

Bestaand budget
EURO
500.00

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
0.00

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Project:
Muziek Van Zanten
Aanloopkosten voor publicatie in 2008

Begroot
EURO
300.00

Bestaand budget
MKw

EURO
0.00

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
300.00

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Project: Foto archief
kosten aanleg archief

Begroot
EURO
200.00

Bestaand budget
MKw

EURO
0.00

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
200.00

MKw

Bijlage IV

Begroting 2007
Transport
20 ft container
Transport in Nederland
Transport in Malawi
Totaal

Begroot
EURO
3,653.85
420.46
400.00
4,474.31

Bestaand budget
MKw

EURO
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00

MKw

Te verwerven fondsen
EURO
53.85
420.46
400.00
874.31

MKw

