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INHOUD

• Wat is MMH?

• Waarom ook landbouw

• Wat hebben we het 
afgelopen jaar gedaan

• Wat willen we het komende
jaar doen

• Uitdagingen

• Goed nieuws



MMH – WAT FEITEN

• Ruraal ziekenhuis in Zuid Malawi

• 230 bedden

• 260 personeelsleden

• Zorg voor 92.000 mensen

• 72 dorpen

• 20% HIV prevalentie

• 80% is kleinschalige boer



PREVENTIEPROGRAMMA’S –
WAT DOEN WE ALLEMAAL? 

• Malariapreventie

• Wezenzorg

• Gevangeniszorg

• Duurzaam levensonderhoud

• Preventie tienerzwangerschappen

• Palliatieve zorg



DUURZAAM LEVENSONDERHOUD

• “Modeldorp” benadering, nu 10 dorpen in training

• Irrigatiesystemen in 4 dorpen

• Doorgeefmethode geiten

• Bomenplanten en rivieroever bescherming (39,518 bomen) 

• Bijenhouden (324 kg honing verkocht)

• Compost maken 

• Economische versterking mid

dels “Village Savings and loans associations”

• Waterputten verbeteren en repareren  (ook bij scholen)

• Schooltuinen met 11,230 leerlingen



WAAROM LANDBOUW? 

• Meeste mensen hebben een klein
stukje land, geen irrigatie en werken
met de hand

• “Mager” seizoen – geen
voedselzekerheid

• Kwetsbaarheid in droogte en
overstroming

• 60% van de huishoudens hebben 3 
maanden voor het volgende
oogstseizoen geen eten meer



SEIZOENS KALENDER



DE LINK MET GEZONDHEID

• Armoede en honger hebben direct effect op de 
gezondheid

• Slechte water- en sanitaire voorzieningen hebben 
ziekte tot gevolg

• Vicieuze cirkel: economische instabiliteit -> school 
niet afmaken -> lager sociaal economisch niveau -
> slechtere gezondheid

• HIV heeft direct effect op gezondheid en behoeft 
goede voeding



DOEL

• Armoede vermindering

• Verbeterde gezondheid en
voeding

• Vermindering van aantasting van 
het mileu

• Versterking van kwetsbare
groepen zoals vrouwen, kinderen, 
wezen en HIV positieve mensen



Activiteiten 2020 Personen

1 Ontmoeting voor de planning 40

2 Training Dorp Ontwikkelings committee 10

3 Training over de “Village Savings and Loans (VSL)” 100

4 Training in veehouderij 30

5

Training in grond en water management

30

6 Training in groenten verbouwen 40

7 Boomkwekerij management 30

9 Gebruik van grondstoffen training 30

10 Irrigatie systeem management Training 40

11 Bijen houden training 30

Totaal 380

AFGELOPEN JAAR IN MWANAMVULA







KOMEND JAAR IN MWANAMVULA

• Opvolgen van de leidinggevende boeren

• Irrigatie management training

• Dierverzorgings opleiding

• Formatie van een cooperatie

• Visteelt training

• Uitwisselprogramma boeren

• Open dag

• Moringa boom opstarten



UITDAGINGEN

• Regering geeft niet alle banen vrij van collega’s die met ontslag zijn

• Niet genoeg artsen (wij zijn nu de enige twee)

• Bevolkingsgroei van 2.6% per jaar

• Medicijnen zijn veel duurder geworden sinds COVID-19

• Slechte bevoorading van medicijnen door regering

• Beschermende materialen zijn erg duur (pakken, handschoenen, 
maskers)

• COVID zorg is duur en intensief



GOED NIEUWS

• Worden vanaf September/Oktober
versterkt door een Engelse en een
Nederlandse arts 

• We kennen het werk, de plek, taal en
cultuur nu steeds beter dus het werk
wordt daardoor steeds “makkelijker”

• Nieuwe juf gevonden voor de kinderen
voor volgend schooljaar



BEDANKT VOOR JULLIE STEUN!

Zie www.mmh.mw voor meer informatie zoals (jaar)rapporten

http://www.mmh.mw/

