
Stichting Doctors for Malawi te Velp 

 
Aan het bestuur van Stichting Doctors for Malawi 

p/a Vijverlaan 9 

6881 HK Velp 

 

 
Velp, 6 januari 2021 

Geachte bestuursleden, 

Hierbij het financiële verslag over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw Stichting. 

 
1 

Bestuursverslag 

In 2020 werd opnieuw ingezet op kleinschalige en duurzame ‘capacity building’ van Malawianen met 

potentie om door te groeien in hun beroep/studie maar die daar normaliter niet of nauwelijks aan 

toe komen door gebrek aan financiele middelen (op de korte termijn). 

 

Wij ondersteunden in 2020: 

 
Inmiddels is Chikondi Makwinja onze leidende man van het data management team voor het 

CHildhood Acute IIIness and Nutrition (CHAIN) netwerk. Hij wordt al een aantal jaarondersteund en is 

inmiddels goed op weg in zijn bachelor in Management in Information systems. Chikondi doet dit 

naast zijn fulltime baan; in het weekeinde. Hiernaast publiceert hij mee in een retrospectieve studie 

naar risicofactoren voor sterfte tijdens opname op de ondervoedingsafdeling. 

 

Emmanuel Chimwezi, in het verleden ook ondersteund door DFM, heeft inmiddels een eigen bedrijf 

voor datd-änalyse in Blantyre. Zijn ervaring in het CHAIN team en de ondersteuning door DFM, 

hebben hem hier zeker bij geholpen. 

 

Stanley Khoswe, lab manager werd ondersteund tijdens de zijn masterfase van zijn studie Public 

Health. 

 
Voor een studie naar darminflammatie bij kinderen met HIV, werden laboratorium kits gekocht en 

naar Malawi verscheept. Resultaten van deze studie vormden onderdeel van de verplichte thesis die 

artsen in opleiding tot medisch specialist moeten doen. In dit geval heeft dit dr Jessica Chikwana 

geholpen. Zij is inmiddels kinderarts en werkzaam in Zomba, Malawi. 



Algemeen 

 
De Stichting heeft ten doel: 

 
-het ondersteunen van het project ”Doctors for Malawi”, door het faciliteren van het verkrijgen van 

financiële middelen 

-het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 
Bestuur 

 
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door: 

mr. J.M. Bosnak 

C.M. In ’t Velt MSC 

Prof. Dr. H.S.A. Heijmans 

 
Rechtsvorm 

 
Blijkens de akte van d.d. 2 maart 2013, verleden door mr. R.J. Huzink te Amersfoort werd de Stichting 

Doctors for Malawi te gemeente Rheden per genoemde datum opgericht. 



Stichting Doctors for Malawi te Velp  

Balans per 31 december 2020 

  
 2020  

  
 2019  

Activa 
   

Vlottende activa 
   

Liquide middelen 8.038 
 

5.943 

 8.038  5.943 

 

 
Passiva 

   

Eigen vermogen 5.705 
 

3.610 

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 

 

2.333 

  
 

2.333 

  8.038   5.943 



 

Stichting Doctors for Malawi  

Staat van baten en lasten over 2020 

  
 2020  

 
 2019  

Baten 6.335 15.076 

Lasten 
  

Ondersteuning Doctors for Malawi 3.557 11.429 

Algemene kosten  352   272  
  3909  11.701  

Resultaat 2.426 3.375 

Financieringslasten  -331   -464  

Resultaat voor belastingen 2.095 2.911 

Belasting over het resultaat       

Resultaat na belastingen 2.095 2.911 



 

Stichting Doctors for h Malawi  

Toelichting op de balans per 31 december 2020 

 
ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

  2020    ]0l9 

Liquide middelen 
   

ABN-AMRO .359  8.038  
 

 5.943  

  8.038   5.943 

 
 
 

 
PASSIVA 

   

 
 31—12  2020  

 
 31-12-2019  

Eigen vermogen 
   

Stand per 1 januari 3.610 
 

699 

Resultaat boekjaar  2.095    2.911  

 5.705  3.610 

 
Kort vreemd vermogen 

   

Overlopende passiva 2.333 
 

2.333 



 


