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1 Introductie 
 
Op 5 Februari 2003 is Stichting Malawi-Aid (verder genoemd:de Stichting) opgericht door 
Petra Pera en André Tuil. Zij werden via VSO (Voluntary Services Overseas) in Februari 
2003 naar Malawi uitgezonden om steun te verlenen op onder andere het gebied van 
HIV/AIDS bestrijding. Zij hebben de Stichting opgericht met het doel zelf projecten op te 
zetten en te steunen,waarvan zij denken,dat deze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
de bevolking van Malawi en in sommige gevallen hun leed enigszins kan verzachten. 
 
Stichting Malawi-Aid heeft als doelstelling: “Het ontwikkelen en ondersteunen van projecten 
op medisch-, sociaal- en educatief gebied in Malawi en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin des woords”.  
 
In het kader hiervan heeft zij een voorstel gedaan voor het oprichten van een educatief 
jeugdcentrum in Mzuzu, een stad met 100.000 inwoners gelegen in het noorden van Malawi 
(Zuidelijk Afrika).  Op 1 November 2004 zijn er voldoende donaties en toezeggingen 
binnengekomen, zodat begonnen kon worden met dit project. 
 
Belangrijkste doelstelling van dit project is het ondersteunen en adviseren van de jeugd in het 
proces van volwassen worden. Het jeugdcentrum wil kennis en middelen beschikbaar stellen, 
zodat de jeugd van Mzuzu in staat wordt gesteld hun eigen beslissingen te nemen en te 
werken aan een betere toekomst. Hiermee heeft het jeugdcentrum een educatieve functie. 
 
De grondslag van dit project ligt in de HIV/AIDS problematiek waarmee Malawi, evenals 
vele Afrikaanse landen, te kampen heeft. Eén op de twaalf Malawianen is besmet met het 
HIV-virus. HIV/AIDS heeft grote negatieve gevolgen op de populatie, de gezondheid en de 
arbeidsproductiviteit van Malawi. Om een halt toe te roepen aan verdere besmetting met het 
HIV-virus, is een gedragsverandering van de bevolking noodzakelijk.  
 
Diverse studies tonen aan, dat een gedragsverandering voornamelijk bewerkstelligd kan 
worden door de jeugd. In tegenstelling tot de oudere generatie, is de jeugd zeer geïnteresseerd 
om besmetting met het HIV-virus of andere seksueel overdraagbare aandoeningen te 
voorkomen. Zij beseffen dat een gezonde toekomst van het  land in hún handen ligt. Gebrek 
aan goede (seksuele) voorlichting – zowel op scholen als thuis - speelt echter een 
belemmering in het mogelijk maken van deze noodzakelijke gedragsverandering. 
 
Het jeugdcentrum springt in op deze noodzakelijk geachte gedragsverandering. De doelgroep 
van het project zijn jongeren in Mzuzu, in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Het jeugdcentrum richt 
zich op drie pijlers: 

 Seksuele voorlichting en HIV/AIDS voorlichting; 
 Handenarbeid, ofwel ‘vocational skills training’; 
 Entertainment / sport & ontspanning. 

 
Het uiteindelijke resultaat van de activiteiten in het jeugdcentrum zal een daling in het aantal 
nieuwe HIV-besmettingen in Mzuzu moeten bewerkstelligen. Een tweede na te streven 
resultaat is dat de jeugd een groter vertrouwen in haar eigen toekomst ontwikkelt met behulp 
van vocational skills training. Deze trainingen betreffen het leren van vaardigheden zoals het 
maken van meubels, houtsnijwerken of het naaien van kleding en/of andere stoffen.  
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2 Voorbeschouwing 
 
In de introductie zijn de ideeën rondom het jeugdcentrum kort besproken. Er wordt 
uiteindelijk minder diep op ingegaan dan het projectvoorstel doet. Deze kan op verzoek 
worden toegezonden.  
 
Op 1 November 2004 is het project ”Youth Empowerment” officieel van start gegaan.  
Het eerste half jaar verslag is in Juni 2005 verzonden. Doordat er een aantal 
communicatieproblemen waren met de jeugdgroep en de plaatselijke coordinator waren, heeft 
dit verslag op zich laten wachten en is er besloten dit keer een jaar verslag van te maken. 
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3 Overzicht Mei 2005 tot Mei 2006 
 
3.1 Activiteiten 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de activiteiten van het jeugdcentrum in 
bovengenoemde periode.  
 

 
1) Voorlichting: 

 1088 IEC materialen(pamfletten e.d.) uitgedeeld. 
 990 clienten bezochten de counseling sessies De leeftijden van de cliënten 

varieerde van 11 tot 39 jaar. De besproken onderwerpen waren over het 
algemeen: 

-   Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) 
-   Condoom demonstratie, informatie en uitdelen 
-   Seksueel Reproductieve Gezondheid Educatie 

 5 bijeenkomsten met ouders van YAAP-leden gehouden. 
 60 peer-to-peer studenten opgeleid om anderen jongeren te trainen in het geven 

van seksuele voorlichting. 
 2 uitwisselings programma’s voor andere lokale HIV/AIDS organisaties 

gehouden 
 8 debatten en quizen georganiseerd over HIV-AIDS 
 

 
 

2) Vocational skills training: 
o 15 stukken kleding geproduceerd en verkocht (income generating) 
o 3 nieuwe jongeren getraind in het naaien van kleding. 
o 22 jongeren getraind in computervaardigheden en timmerwerk 
o Een afdak voor houtbewerking gemaakt 
o Het hekwerk om het jeugdcentrum gemaakt (van hout) 
 
 
 

 
3) Sport en ontspanning: 

o Er is een extra meisjes voetbal team onder de 14 jr gevormd 
 

o De volgende wedstrijden zijn georganiseerd (gedurende  deze wedstrijden 
werd in de pauze voorlichting over HIV/AIDS gegeven) 
 5 volleybalwedstrijden 
 9 voetbalwedstrijden 
 7 tafeltennis toernooien 
 6 meisjes netbal wedstrijden 
 3 bawo en dam toernooien 

 
o Er zijn 12 talenten shows gehouden. 

 
o Er zijn in totaal 1048 leden bij de bibliotheek van het jeugdcentrum 

geweest 
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3.2 Successen jeugdcentrum 
 
Behalve de continuatie van de activiteiten en het ontplooien van nieuwe activiteiten van het 
jeugdcentrum, zijn zij ook benaderd om een lokaal VCT (voluntary counseling and testing) 
centrum onder te brengen in het jeugdcentrum.  
De overheid wil nog steeds, dat het jeugdcentrum een centrale rol voor de lokale CBO’s 
(Community Based Organisations) op zich gaat nemen, maar de gemeente heeft nog geen 
taken en bevoegdheden gegeven. Victor Kanyala(voorzitter YAAP) is nog steeds lid van de 
CONGOMA (de overkoepelende organisatie van NGO’s in Malawi).  
Bovenstaande betekent in ieder geval, dat YAAP zich als jeugdcentrum op de kaart heeft 
gezet. 
 

  
3.3 Personeel jeugdcentrum 
  
Sinds het begin zijn er 10 mensen in dienst voor de operationele werkzaamheden van het 
jeugdcentrum. Dit zijn: 

- Projectmanager 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- 3 counselors 
- Publiciteitsfunctionaris 
- Bibliothecaris 
- Nachtwacht 
- Coördinator 

 
Daarnaast is er afgelopen jaar een trainer voor het naaiwerk aangenomen en een trainer voor 
houtbewerking (deze zijn niet in vaste dienst en varieren). 
 
Deze functies zijn allemaal opgenomen in het budget van het jeugdcentrum, met uitzondering 
van de coördinator die de VSO-vrijwilliger heeft vervangen als gevolg van haar plotselinge 
vertrek naar Nederland.  
 



_____________________________________________________________________________________ 
Halfjaar verslag (mei  2005 tot november 2005) project Youth Empowerment, Stichting Malawi-Aid,  
15 Juli 2005 

8 

4 Financieel overzicht Mei 2005 tot Mei 2006 
 
4.1 Inkomsten 
 

Datum ontvangst Bedrag in Euro’s Donateur 

 01-05-2005 15000  Van Balans 

   

    

Totaal inkomsten 15000  

   
 
Nog te ontvangen bedragen: 
 
Datum ontvangst Bedrag in Euro’s Donateur 

Te bepalen 5000  Stichting Dijkverzwaring 
 
 
4.2 Uitgaven  
 
Uitgaven in Euro’s 
 
Koers (1 euro = …MWK) 143,40 143,40 143,40 151.10 151,10 147,30  

 Mei 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Oct 05  

Building & staff 336,88 522,52 364,37 303,03 288,39 298,54  

HIV/AIDS & sex educ 9,07 35,04 34.87 40,24  112,29  

Vocational skills  13,39 7,85     

Sports & Entertainment   11,16 3,97    

        

Totaal 345,95 570,95 418,25 347,24 288,39 410,83  

        
 
        
 
Koers (1 euro = ...MWK) 147,30 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3  
 Nov 05 Dec 05 Jan 06 Feb 06 Mrt 06 Apr 06 Totaal 
Building & staff 244,70 244,70 462,83 244,70 425,89 386,96 4129,51 
HIV/AIDS & sex educ   132,35  218,88 271,73 853,98 
Vocational skills   537,41  283,77 1,49 843,91 
Sports & Entertainment   230,14  54,31 40,73 340,31 
        
Totaal 244,70 244,70 1362,73 244,70 982,85 700,91 6167,71 
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5 Monitoring & evaluatie van het jeugdcentrum  
 
Aan de hand van de opgegeven indicatoren in ons projectvoorstel geven we een tussentijdse 
evaluatie: 

 
- zelfstandig opereren van trainers en counselors half jaar na training 
Counselors opereren geheel zelfstandig en trainen zelf ook al opvolgers (peer to peer 
education). Trainers worden van buitenaf aangetrokken en staan onder toezicht van de 
activiteitencommissie. 
 
- minimaal 75 cliënten voor counseling per maand, na opstart 
Maandelijks komen er meer dan 90 cliënten voor counseling. De clienten, die alleen voor 
condooms komen en al een aantal keer gecounseld zijn, worden niet meer in de 
statistieken opgenomen. De counseling activiteit is nog steeds een sterk punt van het 
centrum. 
 
- één jaar na opstart is 40% van de jeugd tussen 15 – 25 jaar in Mzuzu op de hoogte 

van de activiteiten van het jeugdcentrum 
De bekendhied van het jeugdcentruim is groot. Dat is gebleken uit het bezoek dat Andre 
en Petra hebben afgelegd eind 2005. Vanuit Mozambique is het moeilijk een onderzoek 
naar deze getallen te starten. Het jeugdcentrum kan zelf het onderzoek starten, maar heeft 
goede begeleiding nodig. Er wordt gekeken naar een goede en goedkope oplossing, maar 
het zal niet makkeijk zijn dit te meten. 
  
 
- twee jaar na opstart is 80% van de jeugd tussen 15 – 25 jaar in Mzuzu op de hoogte 

van de activiteiten van het jeugdcentrum 
Voor dit onderzoek is het nog te vroeg, en geeft dezelfde problemen als vorig punt. 

 
- vermindering van het aantal nieuwe HIV-besmettingen onder de jeugd in Mzuzu 
Vermindering is absoluut één van de belangrijkste doelstellingen en hier wordt algemeen 
onderzoek naar gedaan. Hoever het jeugdcentrum hieraan bijdraagt is moeilijk te meten, 
maar dat het bijdraagt staat buiten kijf. 
 
- vermindering van taboe rond seks en HIV/AIDS onder de jeugd in Mzuzu. 
Ook dit punt is moeilijker te meten,maar met de counseling,  de voorlichtingsdagen, de 
discussieforums en zo meer, doet het jeugdcentrum zijn uiterste best. 
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6 Slotbeschouwing en toekomstplannen 
 
Het jeugdcentrum loopt! De jeugd heeft zichtbaar plezier in de uitvoering van haar activiteiten 
en het jeugdcentrum is door diverse (grote) organisaties in Malawi erkend. Tot slot van dit 
verslag enkele aandachtspunten. 
 

- De toegezegde 3 computers zijn inmiddels bezorgd en er wordt volop gebruik van 
gemaakt 

- De vocational skill activiteiten zijn in volle gang. Helaas laten de trainers het vaak 
afweten. Er is daardoor minder continuiteit. Veel materiaal voor houtbewerking is 
inmiddels aangeschaft. Helaas wordt er nog niet (goed) genoeg geproduceerd om 
genoeg inkomsten te hebben. Dit moet komend jaar veranderen, zodat het 
jeugdcentrum zelf de benodigde materialen kan kopen en eventueel wat kosten van 
overhead ook kan betalen. 

- Bijna alle activiteiten die worden georganiseerd worden goed bezocht. Het aantal 
counseling bezoeken is licht afgenomen. Een duidelijk aanwijsbare reden is hiervoor 
niet gegeven, maar het kan goed zijn, dat de meeste jongeren uit de omgeving 
inmiddels of op bezoek zijn geweest of genoeg (denken te) weten over het onderwerp 
HIV/AIDS. 

- De bibliotheek zal met meer en kwalitatief betere boeken (omtrent HIV/AIDS en 
puberteit) uitgebreid moeten worden. Hiervoor moeten extra fondsen worden 
aangetrokken. 

- De plannen van de CONGOMA (dit is de overkoepelende organisatie voor de NGO’s) 
worden voorlopig niet doorgevoerd. Vandaar dat onze plannen uit het vorige rapport 
om een nieuw bestuur op te zetten voorlopig van de baan zijn. 

- De kwartaalrapporten hebben een lange tijd op zich laten wachten. De coordinator, die 
de zaken van het jeugdcentrum in de gaten moet houden, heeft inmiddels een baan 
waar hij veel moet reizen en dus weinig te bereiken is. Een geschikte opvolger voor 
hem zal niet makkelijk gevonden worden. Daarom is afgesproken dat hij zijn best zal 
doen de stukken van het jeugdcentrum op tijd te bezorgen. 

- Ook het bestuur van het jeugdcentrum heeft lange tijd gewacht met het opmaken van 
de kwartaal rapporten. Hierdoor is een erg grote vetraging ontstaan. 

- Het bestuur van het jeugdcentrum is geinformeerd, dat ze op zoek moeten gaan naar 
nieuwe donoren. Hiermee zullen ze dit jaar moeten starten om komend jaar niet in 
geldnood te komen. Tot op heden kunnen ze nog niet genoeg inkomen genereren om 
zonder hulp van buitenaf voort te blijven bestaan en hun ativiteiten uit te voeren. 

 
 
 

 
 


