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Introductie
“Ieder mens is waardevol en geliefd en verdient een hoopvolle toekomst zonder armoede”
Gulugufe (spreek uit: koeloekoefè) betekent vlinder in Chichewa, de lokale taal in Malawi. Net zoals een
rups uiteindelijk de wonderlijke metamorfose ondergaat tot een prachtige vlinder zo willen wij deze
metamorfose ook zien in het leven van ieder mens.
We willen ieder mens gastvrij ontvangen, helpen en liefhebben ongeacht geloof, ras of achtergrond. De
volgende kernwaarden zijn hierin voor ons heel belangrijk:
Mission Statement
Jezus centraal en Hem eren
In heel ons doen en laten willen we Jezus centraal zetten! We willen Hem volgen en zichtbaar maken, door
wie we zijn en hoe we handelen. We willen afhankelijk van God zijn en we willen dat alles wat we doen en
laten ter ere van God zal zijn.
Community leven
Community leven houdt voor ons in dat we een plek creëren waar mensen gastvrij en liefdevol worden
ontvangen. Een plek waar ze welkom zijn voor ontspanning en een goed gesprek. Een plek waar we elkaar
bemoedigen en er voor elkaar zijn. Bovenal betekent community leven voor ons dat we mensen ook vaak
thuis bezoeken en het leven met hen delen
Eerlijk delen
Wanneer God ons zegent met meer dan genoeg willen we die overvloed met een open en blijmoedig hart
met anderen delen die in nood zijn. Hebben we in overvloed, dan delen we overvloed. Hebben we soms
minder, dan delen we wat we kunnen missen. Mensen in nood helpen en zegenen, zoals God het bedoeld
heeft, dat willen we.
Persoonlijk
We willen persoonlijke, sterke en oprechte relaties ontwikkelen. We willen betrokken zijn met de mensen
en ze bemoedigen en naast ze staan en laten beseffen dat ze gehoord worden. We willen mensen
persoonlijk begeleiden om in hun bestemming te komen en hun unieke door God gegeven gaven en
talenten te ontdekken en in te zetten. Daarna hopen we dat zij weer zullen investeren in anderen en zo een
positieve verandering teweeg brengen in hun gemeenschap
Samenwerking
Samen staan we sterker! Daarom gaat ons hart altijd uit naar samenwerking. Samen met andere individuen
en organisaties kunnen we onze krachten en unieke talenten bundelen in de strijd tegen armoede in welke
vorm dan ook. Samen kunnen we werken aan veerkrachtige, zelfvoorzienende en duurzame
gemeenschappen.
Zorg voor de schepping
We geloven dat we als mensen een bijzondere relatie met de aarde hebben. Gods schepping heeft een
prachtige orde en harmonie. Ook Jezus is vol ontzag en verwondering over de schepping. De weg van Jezus
leidt ons tot het aanbidden van de Schepper, maar ook tot het veranderen van onze harten, gewoonten en
verwachtingen en om te zorgen voor de schepping. Daarom willen we met wijsheid omgaan met Gods
schepping.
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Doelstellingen
Coaching
We bieden ondersteuning en coaching aan mensen in het realiseren van hun unieke bestemming. Door
intensief samen te werken met mensen helpen we ze zichzelf te ontwikkelen en over hun eigen grenzen
heen te kijken, zodat ze hun talent(en) kunnen ontwikkelen en hun bestemming ontdekken.
Duurzame zelfvoorziening
Het grootste probleem waar de mensen in Malawi mee worden geconfronteerd is het gebrek aan
voedselzekerheid. Met een te grote afhankelijkheid van maïs – een niet-inheems gewas in Malawi – en met
frequente overstromingen en droogtes, hebben gezinnen vaak niet genoeg (voedzaam) voedsel om zichzelf
te voeden. Door middel van demonstratie en training begeleiden we mensen om bijvoorbeeld de soorten
gewassen die ze groeien te diversifiëren, de bodem te verbeteren op een natuurlijke manier en om tuinen
dichter naar hun huizen en waterbronnen te verplaatsen. Zo begeleiden we mensen om zelfvoorzienend te
worden op gebieden als voedsel, energie, onderdak en andere materiële en niet-materiële behoeften. Dit
alles op een ecologische, duurzame manier wat betekent dat we zorg dragen voor de schepping en die niet
willen uitbuiten. Op hetzelfde moment bemoedigen we mensen ook om eerlijk te delen met anderen
wanneer ze meer dan genoeg hebben.
De stichting heeft de volgende doelstellingen zoals geformuleerd
in de statuten:
a. het door het verlenen van financiële bijdragen ondersteunen van projecten die door middel van
demonstratie en training inwoners van Malawi te begeleiden bij de optimalisering van verbouw van
groenten en andere (voedsel-)gewassen door diversifiëren, natuurlijke bodemverbetering en
locatiekeuze te bevorderen, zodat inwoners zelfvoorzienend worden op gebieden van voedsel-,
energie-, onderdak en andere materiële en niet-materiële behoeften;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de training te richten op een ecologische
en duurzame land- en verbouw en daarbij zorg te dragen voor de schepping en de schepping niet uit te
buiten. Daarbij worden de inwoners aangemoedigd om eerlijk te delen met anderen wanneer er voldoende
is.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst
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Activiteiten Stichting Gulugufe
Malawi

Probleemomschrijving
Het grootste probleem waar de mensen in Malawi mee worden geconfronteerd is het gebrek aan
voedselzekerheid. Met een te grote afhankelijkheid van maïs – een niet-inheems gewas in Malawi – en met
frequente overstromingen en droogte, hebben gezinnen vaak niet genoeg (voedzaam) voedsel om zichzelf
te voeden.
Voedsel
In Malawi is de meerderheid (85 %) van de mensen afhankelijk van kleinschalige landbouw om in zijn
levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit betekent dat als ze geen oogst hebben… ze niet eten. In het
verleden was de natuur van Malawi vol diversiteit. De mensen hadden toegang tot honderden
verschillende planten en dierlijk voedsel die gevonden werden in de bossen, meren, velden om hun heen.
Veel van de oudere mensen, maar ook mensen van rond de 40 kunnen je hier over vertellen. Toen de
‘conventionele’ landbouw overnam, ontmoedigde dat het gebruik van deze natuurlijke rijkdom en in plaats
daarvan werd deze diversiteit verruild voor slechts een handvol gewassen. Nu zijn, en worden nog
steeds, veel natuurgebieden ontgonnen voor het planten van gewassen zoals maïs. Dit heeft geleid tot veel
problemen zoals ondervoeding, maar ook jaarlijkse voedseltekorten door onder andere mislukte oogsten.
Op het gebied van voedselproductie moedigen we mensen aan agro-ecologische landbouwsystemen te
gebruiken. Dit houdt in dat gewassen verbouwt worden op een manier die de diversiteit, stabiliteit en
veerkracht van een natuurlijk ecosysteem heeft. We werken met de schepping mee in plaats van er tegen
in. We begeleiden mensen in het ontwerpen van landschappen met als doel dat ze kunnen voorzien in
zoveel mogelijk levensbehoeften.
We leren mensen om een tuin of voedselbos te ontwerpen dat bestaat uit allerlei, voornamelijk meerjarige
vegetatie met verschillende groeiwijze. Onder de vegetatie vind je niet alleen bekende of ‘vergeten’
fruitbomen en struiken, groenten en kruiden voor consumptie maar ook planten voor pestbestrijding,
bemesting of bijvoorbeeld houtproductie. Alles in het ontwerp heeft meerdere functies die elkaar
aanvullen, dus ook dieren en insecten vervullen net als in een natuurlijk ecosysteem een belangrijk functie
in het geheel. Ook wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke wetten én elementen
zoals zon, wind en regen. Er worden zoveel mogelijk gesloten kringlopen gecreëerd en tevens wordt veel
aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering van de grond, biodiversiteit en zaadvermeerdering.
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Deze schijnbare chaos van landbouw is in dat opzicht heel anders dan de ‘conventionele’ landbouw. Deze
herstellende en zelfvoorzienende benadering van landbouw wordt ook wel permacultuur of natuurlijke
landbouw genoemd. De ‘conventionele’ manier van landbouw faalt regelmatig en in combinatie met de
dure inputs (kunstmest en aankoop zaden) ervan blijven de boeren economisch afhankelijk met als gevolg
dat die zich zo in een voortdurende cyclus van schuld bevinden. Daarnaast brengt deze vorm van landbouw
ook schade aan het bodemleven en ecosystemen, wat heel belangrijk is voor een duurzame toekomst. De
aanleg en onderhoudskosten daarentegen van deze natuurlijke manier van landbouw zijn laag, omdat er
gebruik gemaakt wordt van zoveel mogelijk natuurlijke inbreng. Dat maakt ook dat het voor iedereen te
realiseren is, arm en rijk.
Door het nabootsen van natuurlijke ecosystemen speel je bovendien in op andere uitdagingen zoals
droogte. De diversiteit aan gewassen voorkomt ondervoeding (1/3 van de bevolking van Malawi is
ondervoed) en een eventuele misoogst van een 1 of een aantal gewassen heeft geen grote impact meer.
Wij geloven dat deze benadering van de landbouw voedseltekorten kan voorkomen en de landschappen
van de lokale gemeenschappen beschermt.
Energie
De overgrote meerderheid van de mensen gebruikt hout of houtskool om op te koken. Vrouwen en
kinderen lopen vaak meerdere uren per dag om hout te verzamelen en daarnaast is ontbossing is een groot
probleem (87 % van de bossen is gekapt sinds 1980). Door het inhaleren van rook binnenshuis vanwege
koken, krijgen veel mensen gezondheid problemen met uiteindelijk een mogelijk vroege dood tot gevolg.
Hoofdzakelijk zijn wij op het gebied van energie actief door het promoten van efficiënte kooktoestellen die
enerzijds het gebruik van brandhout drastisch verminderen en hopelijk anderzijds ook de rookontwikkeling
te kunnen verminderen en op een betere manier afvoeren. Tegelijkertijd moedigen we houtproductie aan
zodat hout weer ruim voorradig zal worden. Hiervoor hebben we een boomkwekerij opgezet waar we,
afhankelijk van de financiën, elke 6 maanden 15 tot 20 duizend boompjes kunnen opkweken en uitplanten.
Voor deze opkweek van de boompjes maken we gebruik van biologisch afbreekbare kweekzakjes zodat we
enerzijds geen gebruik hoeven te maken van (plastic) varianten die de schepping belasten en vervuilen, en
anderzijds verplantingsstress kunnen voorkomen doordat we rechtstreeks met zakje en al kunnen planten
en daardoor een veel grotere overlevingskans hebben in de droogte en hitte van Chikhwawa.
Onderdak
In Malawi woont een groot deel van de bevolking in lemen huizen met daken van plastic en gras. Deze
huisjes zijn vaak niet waterdicht en veel regenval zorgt dan voor gezondheidsproblemen bij de bewoners
vanwege het nat regenen en daarnaast ontstaat het gevaar op instorting met alle gevolgen van dien.
Daarnaast wonen ook veel mensen in huizen met golfplaten en gebouwd van cement. Deze zorgen wel voor
oplossingen op het gebied van regen, maar de hete zon op het dak maakt dat veel huisjes te heet zijn om te
vertoeven. Tevens gaan de dunne golfplaten vaak niet langer dan 10 – 15 jaar mee. En cement is
daarentegen duur in aanschaf en niet milieuvriendelijk.
Op het gebied van onderdak promoten wij huizen die ecologisch en duurzaam zijn door met behulp van
reeds bestaande bouwtechnieken huizen te ontwerpen, gemaakt van natuurlijke materialen. We ontwerpen
praktische en comfortabele huizen door technieken toe te passen die de huizen zo aangenaam en
functioneel mogelijk maken in een heet en droog klimaat. Ook onze eigen gebouwen zijn en worden op
deze manier gebouwd. Wij bouwen bijvoorbeeld daken met riet en muren met “rammed earth”, waar we
muren bouwen door aarde te stampen in een mix van zand, klei en kalk.
Mensen begeleiden en ondersteunen om op deze gebieden meer zelfvoorzienend te worden willen we
bevorderen door:




Demonstratie en Inspiratie
Het geven van trainingen
Het begeleiden en coachen
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Demonstratie en Inspiratie
We investeren in voorbeelden om mensen te overtuigen en te bemoedigen. Als men zelf niet enthousiast is,
heeft het geen nut te investeren. Om mensen dus te inspireren en enthousiast te maken, demonstreren we
alles op eigen terrein. Zo kunnen we laten zien hoe het er uitziet en wat er allemaal mogelijk is. In het
bijzonder investeren we in de jeugd door op diverse scholen zowel theoretisch als praktisch onderwijs te
geven. Daarnaast organiseren we excursies en uitstapjes naar ons eigen demonstratieterrein. In combinatie
met de aanwezigheid van een natuurlijke speeltuin en het regelmatig organiseren van sportactiviteiten,
kunnen we ze al in een vroeg stadium spelenderwijs in contact brengen met onze voorbeelden tot
zelfvoorziening.
Training
Voor de mensen die enthousiast zijn, bieden we praktische en theoretische trainingen aan in ons
trainingscentrum om zo de benodigde kennis bij te brengen. Daarnaast bieden we in ons trainingscentrum
ook regelmatig trainingen aan op andere gebieden.
Begeleiding en coaching
Als vervolg op de trainingen om meer zelfvoorzienend te worden, bieden we mensen onbeperkte
ondersteuning en coaching aan door middel van adviezen en het beschikbaar stellen van informatie.
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FONDSENWERVING
1. Email-marketing
We proberen zoveel mogelijk e-mailadressen van donateurs te krijgen. Het verzenden van e-mails
dient met name ter ondersteuning van onze projecten en het verzenden van nieuwsbrieven en
bijzondere acties. Het verzenden van e-mails is ook een goed middel om in te zetten voor noodhulp.
2. Kerken
Kerken en diaconieën zullen in 1x per jaar gemaild worden met de vraag:
- Stichting Gulugufe Internationaal op te nemen in het collecterooster
- een eenmalige bijdrage te geven voor een project
- te sparen voor projecten van Stichting Gulugufe
BEHEER & BESTEDING VERMOGEN VAN DE STICHTING
Er is een penningmeester aangesteld die het geld van de stichting beheerd en zorg draagt voor de
transacties van de stichting naar de begunstigden zijnde enkel de familie Rombout in Malawi.
Daarnaast zal de stichting jaarlijkse de financiële verantwoording in de vorm van een jaarrekening
publiceren op haar website.
Waar mogelijk zal de stichting proberen een buffer op te bouwen om onvoorziene kosten.
PUBLIC RELATIONS
Omdat de stichting elke Euro zo effectief en zorgvuldig mogelijk wenst(e) te besteden, is tot op
heden weinig geïnvesteerd in naamsbekendheid.
In het kader van PR is het volgende geschied:
 Stichting Gulugufe heeft een nieuwe website, www.gulugufe.nl Deze nieuwe versie van de site
is in ontwikkeling.
 De stichting heeft veel aandacht gekregen door nieuwsberichten in de lokale krant in
Harderwijk
 Media-aandacht door Facebook
 Nieuwsbrief. Deze wordt frequent naar de achterban te worden verzonden.
Beleid 2021 en verder
1. Website
De website wordt in eigen beheer onderhouden. De site is gemaakt in Piet de Jong (bestuurder) en
wordt geactualiseerd, de content te worden ververst en aangepast te worden aan de eisen van deze
tijd.
2. Free Publicity / persberichten
3. Social Media (Facebook)
Stichting Gulugufe beschikt over een actieve Facebook-pagina. Het beheer van de inhoud ligt bij het
NL’se stel werkzaam in Malawi in samenwerking met Piet de Jong (Bestuurslid).
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Bestuur
 Pieter de Jong, voorzitter
 Sander Matthias Willemsen, penningmeester
 Petra Overbeek, secretaris
Vergoedingen bestuur
Het bestuur ontvangt GEEN vergoedingen
Financieel
De accountantscontrole dient uiterlijk in juli van elk jaar plaats te vinden. Het jaarverslag zal in
verkorte vorm op de website worden gepubliceerd.

