JAARVERSLAG 2020 STICHTING SEEn
Inleiding
Bijgaand vindt u het Jaarverslag over 2020
van Stichting SEEn. Voor meer uitgebreide
toelichting op verschillende onderdelen
verwijzen wij u graag naar onze website:
https://www.seen-foundation.nl/
Voor een verantwoording van onze financiële
huishouding over 2020 verwijzen we u graag
naar ons Financiële Jaarverslag 2020.
Met dit jaarverslag willen wij u graag
deelgenoot maken van de ontwikkelingen van
onze Stichting in het afgelopen jaar.
2020 was een bijzonder jaar. Namelijk het jaar
waarin onze stichting SEEn formeel is
opgericht en de ANBI status heeft verworven.
Ook het jaar waarin we, ondanks de Coronapandemie die al snel van zich deed spreken,
een aantal initiatieven samen met onze
partners in Malawi hebben kunnen realiseren.
Een jaar waarin we door de ongemakken en
uitdagingen van het samenwerken-op-afstand
ook voortdurend hebben gereflecteerd op
“doen we de goede dingen en doen we de
goede dingen goed”. Dat heeft waardevolle
inzichten en leerervaringen opgeleverd die
mede tot uitdrukking zullen komen in ons
jaarplan 2021.
Omdat we de samenwerking met onze
partners in Malawi, in het bijzonder met Chief
Christopher Mvula van de Nguwe Community
uit het Kasungu district, van groot belang
vinden loopt Christopher’s reflectie over het
afgelopen jaar als een “rode draad” door dit
jaarverslag ( in het Engels).
Rest ons nog om iedereen die ons het
afgelopen jaar met raad en daad heeft
bijgestaan van harte te bedanken.
Niet in de laatste plaats onze partners “ter
plaatse” in Malawi: Chief Christopher Mvula
en de leden van de Nguwe Community, Dilo
1

van Commenee en Hessel van Balen
(https://12travelafrica.com/nl/) , Sanne
Bouwman uit Cape Maclear, alle leden van
onze Facebook community
(https://www.facebook.com/groups/1971281
54837074) en last but not least: de
gewaardeerde leden van onze Raad van
Advies: Michel ter Horst, Ton Kemkes, Toine
Dam en Ad Schenkels
Namens het bestuur van de Stichting SEEn
Ellen ter Horst
Voorzitter
Hoe het allemaal begon
“This is a progress report as well as a small
history of how this school started. So many
young children in my village could not go to
school as the school is far that small children
can not walk and get there. I and my brother
sat down and agreed to start teaching children
but under his tobacco shade as below. A
meeting with parents was done and all agreed
to it that it was a great idea so that when the
children grow up they should be with school
mind and possibly go further with education.
We then asked Two school leavers who did
Form 4 but had no job, to be teaching our
children in the village.
While doing my job at Mvuu camp in Liwonde
National park, I came to meet Ellen who came
as a visitor. We had a very good chat on
education and community development. Ellen
shared with me so many good ideas. With all
those ideas I was empowered that I had to
empasize the same to the people of my village.
We stayed in contact with Ellen and she
started supporting my village community by
founding the Foundation SEEn” ( Christopher
Mvula, Progress Report, january 2021)

Doelstelling Stichting SEEn
Stichting SEEn, als ANBI stichting gestart in het
voorjaar van 2020, initieert en ontwikkelt,
samen met lokale gemeenschappen, projecten
die primair gericht zijn op educatie en
ondernemerschap in achtergestelde gebieden;
vooralsnog in Malawi.
Veelal gaat het om projecten die beogen de
belemmeringen in de ontwikkeling van
educatie en ondernemerschap weg te nemen.
De ondersteuning krijgt vorm langs
verschillende wegen.
Vanuit de filosofie van Stichting SEEn wordt
zoveel mogelijk samengewerkt met en
aangesloten bij lokale initiatieven. De
ondersteuning vanuit Stichting SEEn kan naast
financiële ondersteuning bestaan uit de
inbreng van kennis en kunde. Analoog aan de
principes van Stichting The Learning Journey
van ons lid van de Raad van Advies, Toine
Dam, richt onze stichting zich op
“OwnPowerment” van communities;
OwnPowerment is een contractie van
Empowerment en Ownership en geeft
uitdrukking aan ons streven mensen uit de
communities in Malawi zelf eigenaar te laten
zijn van hun ontwikkeling en hen te
ondersteunen bij eigen initiatieven.
Projecten in co creatie met de Nguwe
Community
“With the outbreak of corona, most of the
things could not work accordingly. But despite
that communication and support from the
SEEn Founation in Netherlands continued.
People were advised to wash hands as one
measure of preventing the spread and getting
the virus. SEEn organised some funds which
was sent for me to buy buckets for the people
of my community. 150 buckets and soaps were
bought and distributed to some villages
around the community”
(Christopher Mvula, Progress Report, january
2021)
Noodhulp Corona
In het voorjaar van 2020 waren we gestart om
samen met de mensen van de Nguwe
Community de voorbereidingen te treffen
voor het bouwen van een (nood)lokaal,
geschikt om onderwijs te geven aan de
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kinderen van de 38 gezinnen uit de
community. De uitbraak van Corona zette dit
plan “on hold”. Met support vanuit onze
stichting zijn middelen aangeschaft voor de
Nguwe Community om hen bij te staan de
nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen te
treffen.

Bouw van een onderwijs-(nood)lokaal
“This did not end there. More funds were sent
to me to build up a proper shelter for the
children. We then bought bricks and hired a
skilled builder with the help of the community,
the shelter was started. The shelter was
quickly built as the people were so happy that
there was that building for the children. With
the proper shelter built up, the number of
children grew up and that many of the parents
who were not sending the children to this
school got encouraged when they saw other
children speaking English”.
.”( Christopher Mvula, Progress Report,
January 2021)
Aangezien de Corona-pandemie zijn schaduw
ver vooruit begon te werpen, verschoof het
plan van het samen bouwen van een school
(nood)lokaal in de zomerperiode 2020 met de
Nguwe Community naar het ondersteunen
van de community in het bouwen in eigen
beheer van deze locatie in het voorjaar. Met
support van onze partners Hessel en Dilo ter
plaatse werd in enkele weken het gebouw
door de Nguwe Community neergezet. De
aanwezigheid van een schoollokaal werkte
enthousiasmerend voor ouders om hun
kinderen naar school te laten gaan.

Voedselvoorziening schoolgaande kinderen
As many families have problems in finding
food, sometimes children refuse to go to
school. This was communicated to Ellen and
the team of good heart in Netherlands. I said
there would be more and more children
coming to school if they had food. Funds again
was arranged by the SEEn Foundation which
was sent up for the children to have food at
school.
(Christopher Mvula, Progress Report, January
2021)
Op basis van overleg en samenwerking met
Christopher, zijn community en onze partners
Hessel en Dilo hebben we een campagne
opgezet (“Elk Kind naar School”) en
gerealiseerd om de kinderen die in
toenemende mate gebruik gingen maken van
de onderwijslocatie, te voorzien van 1 warme
maaltijd per dag. Met het hiertoe
aangeschafte maïs is tevens de start gemaakt
van de aanleg van een eigen “maïs-akker”
waardoor de community meer
zelfvoorzienend gaat worden in dit deel van
hun voedselvoorziening
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Bomen planten en duurzamer koken
On the 14th of December, was a National tree
planting day in Malawi. Still with the help
from Netherlands with the help of Dilo and
Hassel here in Malawi, funds came to buy tree
seedlings to be planted in Nguwe village
community. 1000 trees were bought and
distributed to groups to plant. This was
another great day. An expert and skilled
personnel was asked to come and teach the
people on trees. He also said to the community
that we should make sure trees are taken care
of though we have water problem sometimes
like in dry months.
With the problem of wood and to try reduce
cutting of trees for fire wood, Dilo and Hassel
came up with some very good ideas of building
brick stoves which use very little wood and
they keep heat for long time. The same day we
were planting trees, people were told how to
build these stoves. A skilled builder was then
asked to assist building these stoves for each
household in the village.
(Christopher Mvula, Progress Report, January
2021)
Uit onze gesprekken met de Nguwe
Community en onze partners Hessel en Dilo
mocht na in het najaar van 2020 blijken dat er
vanwege ontbossing, bodemerosie en
ineffectief gebruik van kookvoorzieningen er
een duurzame verbetering van de
leefomgeving in Nguwe mogelijk zou zijn
wanneer er substantieel bomen (bij)geplant
zouden kunnen worden en het koken op een
meer duurzame manier plaats zou kunnen
vinden. Deze beide vraagstukken zijn door
onze stichting opgepakt in een gericht project

waarbij uiteindelijk op “de Nationale
Boomplantdag Malawi” een duizendtal bomen
zijn geplant bij en door de Nguwe community,
waarbij zij inzichten hebben gekregen over
behoud en onderhoud van deze bomen. Ook
zijn workshops georganiseerd in het in eigen
beheer bouwen van duurzame “cooking
stoves” onder begeleiding van onze partners
Hessel en Dilo.

Vooralsnog bestaat de betrokkenheid van
onze stichting in 2020 bij de community in
Cape Maclear uit het oppakken en opzetten
van zeer kleinschalige en gerichte projecten
rondom:
-noodhulp in verband met Corona: faciliteren
van emmers, zeep, bonen en rijst voor eerste
levensbehoeften (voorjaar 2020)

Daarnaast hebben we enkel lokale
ondernemers uit Cape Maclear via opgehaalde
donaties kunnen ondersteunen bij het
opzetten of voortzetten van hun business i.c.
het (kunnen gaan) verzorgen van transporten
en het maken c.q. repareren van kleding

Projecten Cape Maclear
Naast de diverse projecten die we, zoals
beschreven, samen met de Nguwe Community
hebben opgezet en gerealiseerd, hebben we
in 2020 ook enkele projecten in samenwerking
met onze in Cape Maclear woonachtige
partner Sanne Bouwman gerealiseerd.
Sanne was destijds de initiator van het bezoek
van onze voorzitter Ellen ter Horst en lid Raad
van Advies Michel ter Horst aan Malawi.
Vanuit deze betrokkenheid heeft zij ook de
lokale situatie en ontwikkelingen in Cape
Maclear onder aandacht van onze stichting
gebracht.
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Tevens is via onze stichting een ‘funding’
gestart om één van de kinderen uit deze
community de kans te geven haar talenten te
ontwikkelen op een private school:

Toekomstige ontwikkelingen
Nguwe Community
Onze intensieve samenwerking met de Nguwe
community heeft hen maar vooral ons veel
gebracht en geleerd. Zo is onze opvatting over
de manieren waarop we invulling geven aan
duurzame samenwerking mede onder invloed
van de Corona-situatie geëvolueerd.
Dit betekent dat we ons met het oog op 2021
samen met de Nguwe Community en onze
partners Hessel en Dilo onder meer zullen
gaan richten op:
-duurzame watervoorziening en -beheer als
voorwaarde voor de ontwikkeling van
landbouw en voedselvoorziening
-zelforganisatie van de Nguwe community
rondom het beheer van eigen financiële
middelen middels een op te richten Village
Bank ( fonds voor micro krediet) en het
hiermee zelfstandig regisseren en stimuleren
van educatie en ondernemerschap
-ontwikkelen van het lokale onderwijs en de
professionalisering van docenten

Cape Maclear Community
De kleinschalige activiteiten die samen met de
community in Cape Maclear tot stand zijn
gebracht hebben onze stichting ook laten
nadenken over meer duurzame en structurele
vormen van ondersteuning. In dit verband zijn
met Sanne Bouwman e.a. eerste ideeën
geformuleerd over het mogelijk oprichten van
een “Educational Centre” in Cape Maclear van
waaruit met name jongeren en jong volwassenen in de gelegenheid komen hun
talent te ontwikkelen, life-skills aan te leren
en/of hun ondernemerschap vorm te geven.
Deze verkenningen worden in 2021 voortgezet
en kunnen gaan leiden tot eerste
experimentele educatieve programma’s in
Cape Maclear.
Genoemde ontwikkelingen zullen nader
worden omschreven in het jaarplan 2021.
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Samenstelling van het bestuur in 2020
Ellen ter Horst – voorzitter
Paul Daalderop – secretaris
Mary van Doesburg – penningmeester
Stan van de Sanden – algemeen bestuurslid /
webmaster
Samenstelling van de Raad van Advies 2020
Michel ter Horst
Toine Dam
Ton Kemkens
Ad Schenkels

Aldus vastgesteld en getekend door het
bestuur van de stichting SEEN op 17 februari
2021
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