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Missie
Live Life foundation (opgericht 2015) is een stichting zonder winstoogmerk en biedt
onvoorwaardelijke steun ten behoeve van verbetering van de gezondheidszorg en hygiëne
voor de inwoners van Malawi.
Live Life Foundation gelooft in de kracht en het levensgeluk van elk individu. Ieder mens
heeft het recht, het leven ten volle te leven. Levensgeluk door te streven naar een goede
gezondheid én door het bieden van een toekomst. De projecten van stichting Live Life
Foundation zijn gericht op het maken van een verschil en het bevorderen van
zelfredzaamheid. Een respectvolle samenwerking met de lokale bevolking is hierbij van groot
belang.

Visie
Samen kunnen we het verschil maken. Met elkaar, voor elkaar. Malawi telt 17 miljoen
inwoners, waarvan ruim de helft in extreme armoede leeft en minimale kansen heeft voor de
toekomst. Ieder individu telt en heeft recht op een volwaardig leven. Stichting Live Life
foundation is er om te voorzien in:
 Het verstrekken van goede medische zorg en noodzakelijke medicatie en om te
streven naar kwaliteitsverbetering van de zorg;
 De preventie van ziekten door het geven van voorlichting over
gezondheidsonderwerpen zoals, hiv/aids, malaria, gezonde voeding, moeder/kind
zorg/geboorteregeling;
 Het verbeteren van de hygiëne door het bouwen van waterpompen, urinoirs en
pitlatrines;
 Het geven van kansen door lokale mensen een scholing en/of baan aan te bieden
binnen onze projecten.
Live Life Foundation streeft naar het behoud van een gezonde financiële situatie zodat de
werkzaamheden, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit, gewaarborgd worden. Wij
beseffen dat duurzaamheid hierbij een belangrijk criterium is voor de verre toekomst en
volgende generaties. Ons streven is dan ook om onze projecten te allen tijden zo duurzaam
mogelijk uit te voeren en hierbij rekening te houden met de natuurlijke omgeving van de
inwoners van Malawi.

Actueel beleid
Sinds de oprichting van Live Life Foundation (2015) zijn de activiteiten met name gericht op
kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in Lusangazi, Mzuzu, het noorden van Malawi.
De projecten zijn op dit moment verbonden aan Capuchin Mission, die bestaat uit een
missiepost van paters en nonnen uit India, gevestigd in Lusangazi. In samenwerking met de
paters en de lokale bevolking wordt op projectbasis gewerkt en waar nodig financiële
ondersteuning aangeboden.
In 2016 is er gewerkt aan een aantal kleine tastbare projecten zoals het bouwen van een
huis voor de dokter, maandelijkse bijdrage voor de aanschaf van medicatie voor de apotheek
in Pio Health Center en periodieke bijdragen aan patiënten die niet draagkrachtig zijn om de
medische behandeling te betalen. In 2017 willen we deze projecten continueren zodat de
armste mensen geholpen worden en er tevens gewerkt wordt aan een betere toekomst door
te investeren in grotere projecten en zo de functionaliteit van de kliniek uit te breiden tot een
ziekenhuis. Bij voldoende fondsen hopen we nog een personeelshuis te kunnen bouwen

voor de verpleegkundige zodat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week medische hulp
beschikbaar is. Het voordeel van een personeelshuis naast de kliniek is dat de reisafstand
beperkt wordt en snelle hulpverlening mogelijk is. Tevens streven we er naar een nieuw
laboratorium te realiseren, wat zal resulteren in het eerder herkennen van ziektebeelden,
betere behandeling en een verkort ziekteproces. Door middel van meer
voorlichtingsmateriaal hopen we meer bekendheid te creëren op de preventie van ziekte
waardoor ook de ernst en mate van ziekte kunnen afnemen.
Op de langere termijn hopen we een kraamafdeling en multidisciplinair gezondheidscentrum
te openen. Daarnaast zullen we onze focus steeds meer verleggen van Lusangazi en Mzuzu
tot verder gelegen dorpen en gebieden. We hopen onze werkzaamheden meer te kunnen
spreiden over het noorden van Malawi tot een wijde omtrek van 50 kilometer.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden hoofdzakelijk in samenwerking gedaan met de lokale bevolking.
Per project worden geschikte mensen aangesteld of mensen in opleiding genomen om mee
te werken aan het project. Werknemers werken op contractbasis voor zo lang als het project
is gepland. Zij krijgen een maandelijks loon vanuit ofwel de stichting of Capuchin Mission
gefinancierd. Benodigde materialen voor de projecten worden lokaal gemaakt en/of gekocht
om de economie van Malawi te stimuleren en met het oog op duurzaamheid voor de
omgeving
Bestuursleden van Live Life Foundation werken op vrijwillige basis en ontvangen geen
vergoeding. Enkel gemaakte onkosten ten behoeven van de stichting worden vergoed,
waaronder briefpapier, printerinkt, pennen en dergelijke. Er wordt gestreefd de omgeving
waarin de stichting werkzaam is jaarlijks te bezoeken. Naar verwachting zal met name de
voorzitter het project bezoeken. Kosten voor deze reis worden voor eigen rekening
genomen.

Organisatiestructuur
Het bestuur van de stichting kent 4 leden:
-

Mevrouw Mariska de Bruijn – voorzitter

-

Mevrouw Daniëlle Hoefsloot – secretaris

-

Mevrouw Karin Nooyens – penningmeester

-

Mevrouw Carla van der Aa – algemeen bestuurslid

De bestuursleden fungeren tevens als uitvoerend vrijwilliger waarin de taken als volgt zijn
verdeeld:
-

Mevrouw Mariska de Bruijn – fondsenwerving, sociale media en PR

-

Mevrouw Daniëlle Hoefsloot – fondsenwerving, secretariaat, PR en website

-

Mevrouw Karin Nooyens – financiën

-

Mevrouw Carla van der Aa – activiteiten

Werving van fondsen
De projecten worden op dit moment gefinancierd van giften van particulieren, kerkelijke
instellingen, inzamelingsacties en sponsoracties. Het netwerk van de Stichting is op dit
moment bescheiden.
In 2017 wil Live Life Foundation de naamsbekendheid vergroten en het netwerk van de
Stichting uitbreiden. Dit zal gerealiseerd worden door middel van aanpassingen aan de

website met behulp van een communicatie deskundige. Door het organiseren van een
jaarlijks terugkerend sponsor evenement, benadering van bedrijven en scholen streven we
naar uitbreiding van een groter donateurnetwerk. Tevens hopen we hiermee periodieke
schenkingen te verwezenlijken die onze jaarlijkse begroting kunnen dekken.
In 2017 streven we als stichting ernaar om het ANBI status te behouden wat ten goede komt
aan het werven van donateurs.

Beheer van het vermogen
Het vermogen van Live Life Foundation wordt beheerd op een bankrekening van de
Rabobank waarop activa en debet worden verantwoord aan het bestuur, sponsors en
donateurs. De noodzakelijke uitgaven moeten aan de eis voldoen dat deze ten goede komen
aan de kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg van Malawi. Rekeningen worden
gefactureerd en digitaal verantwoord naar het bestuur. De verantwoording ligt bij de
penningmeester van Live Life Foundation.
Jaarlijks word naast het jaarverslag een financieel overzicht op de website geplaatst met
daarin de inkomsten en uitgaven en alle gestarte en afgeronde projecten.
Op dit moment is er sprake van een zeer bescheiden rekening.

Besteding van het vermogen
Nagenoeg alle ontvangsten worden besteed voor het doel om de kwaliteitsverbetering van
de gezondheidszorg in Malawi te stimuleren. Een zeer klein percentage uit giften en donaties
wordt gebruikt om gemaakte kosten waaronder betalingsverkeer (o.a. wisselkoers), kosten
voor fondsenwerving en onderhoud van de website te dekken.
De noodzakelijke uitgaven zijn te allen tijden zichtbaar via het jaarplan en kunnen
opgevraagd worden via het bestuur. Live Life Foundation hecht waarde aan respect,
vertrouwen en transparantie naar de donateur.
In geval van opheffing van de stichting zal het nog in kas aanwezige geld ten gunste komen
van een vergelijkbare stichting.

