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Doelstelling
Mensen in ontwikkelingslanden leren en helpen hoe ze op hun eigen land, op een duurzame
manier, voedsel kunnen verbouwen zonder misoogsten. Zodat hongersnood constructief en
blijvend bestreden wordt en economische zelfstandigheid voor deelnemers wordt bereikt. De
stichting richt zich op dit moment op Malawi.

Beleidsplan 2021
Tot 2025 stap voor stap toewerken naar het verbouwen van mais op 7.000 ha (goed voor
100.000 gezinnen, ruwweg 700.000 mensen) in Malawi. De verschillende projectnamen Food
For LiFe en Mansholt komen te vervallen en worden vervangen door de projectnaam ‘Joseph’,
zowel in Nederland als in Malawi.
Deelnemers die zijn ingeschreven krijgen een deelnemerspas, gedurende 3 jaar een
opleiding/begeleiding en de middelen die nodig zijn om mais te kunnen verbouwen voor een
akker van 700m²; maiszaad, meststoffen en handgereedschap. Als de deelnemer na deze 3
jaar blijk heeft gegeven een goede akkerbouwer te zijn met positief resultaat, wordt nog 1 jaar
de middelen verstrekt om uit te breiden naar 1 acre (7 x 700 m2). Daarna is de deelnemer ook
economisch zelfstandig en heeft deze geen financiële steun meer nodig. Het project is
gebaseerd op het systeem Farming God’s Way; dus met middelen die de natuur ons geeft.
Alle inwoners van een dorp kunnen participeren. Chiefs bepalen wie deel kunnen nemen als de
vraag groter is dan het aanbod. Plaatselijke comités voeren de planning en het beleid uit. In
Malawi werken we vooral samen met de CCAP en de RPC.
De fondswerving in Nederland wordt gedaan met verschillende activiteiten. Allereerst met de
verkoop van goederen vanuit de winkel in Wezep en in toenemende mate met een webshop.
Daarnaast door het actief benaderen van fondsen, particulieren, bedrijven, grote instellingen en
maatschappelijke organisaties.
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De planning is dat in 2025 er 7.000 deelnemers in Malawi zullen meedoen met allemaal
tenminste 1 acre eigen land en daarmee economisch zelfstandig zijn. Er zal worden
geïnventariseerd hoeveel boeren in Malawi ons systeem zelf hanteren op hun eigen land.
Het gebruik van kunstmest zal zo minimaal mogelijk zijn en de inzet van verrijkte compost zal
worden geoptimaliseerd, waarbij zal worden gestreefd naar centrale eigen productie op zeven
locaties verspreid over het land.
Het aantal vrijwillige directeuren in Malawi zal worden uitgebreid naar zeven. In 2023 zullen
twee districtsdirecteuren worden toegevoegd, zodat er zeven districten zijn, namelijk Chitipa,
Kacheche, Mzimba, Mzuzu, Kasungu, Salima en Blantyre.
De totale verwachte oogstopbrengst in 2025 wordt geschat op 24.500 ton maiskorrels;
ongeveer 1.000 vrachtauto’s met 24,5 ton goede mais. Dat zijn ongeveer 170 miljoen bordjes
dagelijkse Nsima pap. Een jaar lang iedere dag een bordje Nsima pap voor 700.000 mensen
oftewel 100.000 gezinnen. Het hele jaar door iedere dag gegarandeerd een bord eten. Dit is 10
x de aantallen genoemd in het beleidsplan van 2018.

Management
Het hele project wordt aangestuurd door vrijwilligers, zowel in Nederland als in Malawi, met
uitzondering van de directie in Malawi. Vanuit Nederland wordt Malawi doorgaans twee keer per
jaar bezocht gedurende een periode van zeven weken. In Malawi is een strak hiërarchisch
management.
In Malawi is een eigen NGO opgericht. De capaciteit van deze NGO zal in 2023 zijn opgebouwd
en de NGO zal dan een eigen bestuur in Malawi hebben gevestigd. De uitvoering zal dan
centraal door de landelijke coördinator worden uitgevoerd. Hiervoor zal een zeer eenvoudig
kantoor in Lilongwe worden geopend. De landelijke coördinator zal in loondienst worden
genomen, evenals een assistent. Op het kantoor zal uitsluitend digitaal worden gewerkt, dus
zonder gebruik te maken van papier. Daarvoor zullen de nodige voorzieningen worden getroffen
en deze mensen zullen met dat doel worden opgeleid. In 2024 moet dit volop operationeel zijn.
Betalingen worden gedaan in kleine hoeveelheden, uitsluitend digitaal of per cheque, met altijd
twee handtekeningen voor akkoord.
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Bestuur
In de statuten is opgenomen dat het bestuur zal bestaan uit tenminste drie personen. Het zal op
de duur worden uitgebreid naar vijf personen met de volgende bestuursfuncties; voorzitter,
tweede voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid. De huidige
bestuurssamenstelling (november 2021) is als volgt:

B. Teerling | Voorzitter
Gepensioneerd, ondernemer (geen nevenfuncties)
H. Geertsma | Tweede voorzitter
Nevenfuncties
• Notulist (ZZP’er)
D. F. Ensing | Secretaris
Emeritus predikant GKV
Nevenfuncties
• Tweede secretaris Oekräinezending
• Ambtelijk secretaris classis Hattem (GKV)
• Secretaris/ hoofdredacteur Pro Ministerio
E. van Oene | Penningmeester
Business Developer & Innovator (geen nevenfuncties)
Het bestuur vergadert regelmatig. Van de vergaderingen worden schriftelijke verslagen
gemaakt, die na vaststelling worden ondertekend en gearchiveerd.

Beloning
De vergoeding voor bestuurders is gelijk aan die van de vrijwilligers. Het bestuur kan besluiten
een directeur aan te stellen die daarvoor een beloning ontvangt. In 2021 was er geen
bezoldigde directeur.

Vrijwilligers
In Nederland zijn voldoende vrijwilligers om de benodigde werkzaamheden te doen.

Actueel verslag
Op internet zijn/zullen actuele zaken worden vermeld.
Stichting The art of Charity
Oosterwolde (GLD)
November 2021
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