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Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding. Alle giften aan de stichting komen
volledig ten goede aan de doelen van de stichting.
Doelstelling
De Stichting “Nazareth Foundation Malawi” is in 2007 opgericht door Ineke Hendrickx en Nikki
Peters. Doel van de stichting is het inzamelen van fondsen om het project Nazareth in Mganja,
Malawi te ondersteunen. Het project Nazareth wordt geleid door Sister Josefa Ng’ona
Nazareth is een plek voor “human and spiritual development”, gebaseerd in Mganja, regio
Dedza, Malawi. Nazareth is opgericht door Sister Josefa Ng’ona. Zij heeft het klooster verlaten
om haar droom waar te maken: een plek creëren waar ieder mens kan bloeien, zelfvertrouwen
kan ontwikkelen, zijn of haar talenten kan ontplooien en dit alles te delen met de gemeenschap.
Nazareth initieert en ondersteunt projecten die het dagelijks bestaan van de inwoners van
Mganja en omliggende dorpen verbeteren, met een focus op (wees-)kinderen en vrouwen.

Lopende projecten
 Middelbare school voor meisjes: Nazareth werkt samen met diverse partners om in
Mganja een middelbare school voor meisjes te bouwen en te besturen.
 Peuters en kleuters. Nazareth ondersteunt lokale vrijwilligers die peuterklasjes leiden met
expertise en leermateriaal.
 Vrouwenproject: Nazareth heeft twee irrigatieprojecten gerealiseerd waar vrouwen (ook
in het droge seizoen) biologisch groenten kunnen verbouwen. De gezinnen van deze
vrouwen hebben daarmee het hele jaar door gezonde voeding en inkomsten door de
verkoop van een deel van de groenten.
 Schoolgeld: Nazareth ondersteunt kinderen uit armlastige gezinnen, zowel financieel als
met goederen (studiemateriaal) en advies zodat zij naar een vervolgopleiding kunnen
gaan. Het betreft jaarlijks ongeveer 10 kinderen.
 Weeskinderen: Nazareth ondersteunt enkele gezinnen die (wees-)kinderen hebben
opgenomen, zowel financieel als met goederen (kleding) en advies. Het betreft ongeveer
20 kinderen.
 Personeel: Nazareth heeft een achttal mensen in dienst, waarvan enkele met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee voorziet Nazareth 8 gezinnen in een maandelijks
inkomen.
Planning 2020 – 2024
 Voortzetten en uitbouwen van de lopende projecten.
 Bouw en bestuur van een middelbare school voor meisjes.
 Oprichten van een Child Development Center, waaronder een peutergroep voor 5jarigen, in samenwerking met lokale vrijwilligers.
 Oprichten van een dorpsbibliotheek.
 Oprichten van een zusterorganisatie (NGO) in Malawi. In Malawi valt Nazareth juridisch
gezien onder het bisdom Dedza. Nazareth streeft ernaar een eigen juridische entiteit te
worden.
Fondsenwerving
Stichting “Nazareth Foundation Malawi” heeft enkele vaste donoren. Daarnaast krijgt de
Stichting regelmatig individuele giften. Hiervoor wordt niet actief geworven.
Voor de diverse projecten worden projectvoorstellen geschreven, waarmee fondsen in binnenen buitenland worden benaderd. Hiervoor wordt wel actief geworven.
Beheer en controle
De voorzitter van de Stichting verblijft jaarlijks enige tijd in Malawi op Nazareth. In de jaren
2020-2024 wordt voorzien dat de voorzitter jaarlijks 6 tot 8 maanden in Malawi zal verblijven en
er daarmee persoonlijk op kan toezien dat het geld volgens de doelstellingen wordt besteed.
Ook andere bestuursleden zullen het project bezoeken.
Het bestuur komt jaarlijks bij elkaar om beleidsplan en jaarrekening vast te stellen. Daarnaast
staan de bestuursleden regelmatig met elkaar in contact.

