
 

 

 

 

Afriana foundation 

 

De belangrijkste activiteiten van de Afriana foundation in Malawi zijn het opvanghuis en het 

melkproject.  

 

Voor het Afriana huis proberen we een maximum van 20 kinderen aan te houden. In 2020 heeft het 

Afriana huis bijna altijd de maximale bezetting gehad. Er zijn in totaal 3 kinderen geadopteerd, 3 

kinderen zijn succesvol teruggekeerd naar hun geboortedorp nadat ze 2 jaar in het Afriana huis 

hebben gewoond en er zijn 7 nieuwe kinderen opgenomen in het Afriana huis.  

De kinderen in het Afriana huis worden verzorgd door 10 babysitters. Deze babysitters zijn dag en 

nacht aanwezig, 7 dagen per week afwisselend in dag en nachtdiensten. 

Daarnaast wonen er 4 tieners in het Afriana huis. Zij gaan allemaal naar een kostschool. Twee meiden 

hebben het eerste jaar van de middelbare school afgerond en de andere twee meiden hebben het 

derde jaar van de middelbare school afgerond, zij zullen in 2021 eindexamen doen voor de 

middelbare school.  

 

Het melkproject heeft gemiddeld zo’n 75 kinderen in het programma. De kinderen krijgen Lactogen 

melk poeder tot de leeftijd van 2 jaar. Indien nodig krijgen ze koemelk poeder vanaf de leeftijd van 2 

tot 3 jaar. Daarnaast krijgen ze ook een gezonde pap. Op woensdag komen de verzorgers van de 

kinderen naar het Afriana huis om deze spullen op te halen. Er is op deze dag een kinderkliniek in het 

naastgelegen ziekenhuis waar de meeste weeskinderen op controle gaan. Afriana foundation betaald 

alle medische kosten voor de weeskinderen en hun verzorgers. Omdat de weeskinderen 

voornamelijk opgevoed worden door oma’s helpen we in de meeste gevallen ook met transport 

kosten. De afspraak is dat de oma’s naar het Afriana huis komen lopen en wanneer het dorp heel erg 

afgelegen ligt betaalt de Afriana foundation voor een motorfiets taxi terug naar huis. Je moet dan in 

sommige gevallen denken aan 4 tot 5 uur lopen, enkele reis. 

Daarnaast helpen we deze oma’s ook met basis benodigdheden. Naast de baby die ze in hun zorg 

hebben, hebben ze vaak ook de oudere broers en zussen. Voldoende eten, zeep en een uniform om 

de kinderen naar school te laten gaan hebben de oma’s vaak niet. Ook helpen we regelmatig met 

reparaties aan de huisjes. 

 

In September 2020 hebben we een extra project georganiseerd. We hebben in totaal 40 families 

kunnen helpen met 2 zakken kunstmest en 1 zak hoge kwaliteit mais zaden. Deze families hebben 

zelf een stuk land waar ze kunnen planten en zijn allemaal in staat zelf op het land te werken. Als 

alles goed gaat zullen deze 40 families voldoende voedsel oogsten om hun gezin een jaar van te 

voeden. 

 



De Afriana foundation verzamelt op verschillende manieren geld in. Als eerste kun je een kindje 

sponsoren, dit kan een kindje uit het Afriana huis zijn voor 45 euro per maand of een kindje dat in 

het dorp woont voor 25 euro per maand. Daarnaast krijgen we donaties van individuen en van 

bedrijven. In 2020 is de MalawiShop geopend waarvan de opbrengsten gaan naar de Afriana 

foundation. 

 

 


