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Inleiding 
 
Stichting Give2Grow is in april 2022 opgericht door Clemens Röling, Jordi 
Rosendahl, Stefano Zese en Eric van Heesen. De aanleiding was 
vrijwilligerswerk dat Clemens in 2019 had gedaan bij de stichting Chideso 
(Child Development Support Organisation) voor een school in Mzuzu, 
Malawi.  
 
De CBCC (Community Based Childcare Centre) waar Clemens zijn 
vrijwilligerswerk deed ontbeerde essentiële voorzieningen, waardoor het 
voor de school moeilijk was om te voorzien in de behoeften van de 
schoolkinderen. De CBCC’s in Malawi hebben veelal geen fatsoenlijke 
klasruimtes of überhaupt een schoolgebouw, waardoor de mogelijkheid 
om les te geven ernstig wordt bemoeilijkt.  
 
Clemens startte na zijn periode van vrijwilligerswerk daarom een project 
om een nieuw schoolgebouw te laten bouwen, inclusief uitgeruste 
klaslokalen met de benodigde educatieve materialen. Deze school opende 
in maart 2021 zijn deuren. 
 
Bewogen door de impact dat dit initiatief teweegbracht, besloot Clemens 
samen met Jordi, Stefano en Eric de stichting Give2Grow te starten.  
 
Samen met onze partner Chideso, hebben we een nieuw project 
gedefinieerd om een tweede, grotere school te bouwen voor de 
naastgelegen gemeenschap in Mzuzu.  
 
Visie en doelstelling 
 
Give2Grow heeft als primaire doelstelling om financieel te ondersteunen bij 
het bouwen van scholen in kansarmere gebieden in de wereld, vooralsnog 
meer specifiek CBCC-scholen in Malawi. Hierbij is onze visie om kleine 
dorpen in Malawi te helpen om hun eigen toekomst te bouwen.  
 
Een CBCC is een gebouw met een meervoudig gebruik als peuterschool en 
voedingsplaats voor kinderen tussen 3 en 5 jaar oud. De meeste kinderen 
in de landelijke gebieden van Malawi hebben geen toegang tot vroege 
leermogelijkheden en zijn daardoor slecht voorbereid wanneer ze naar 
school gaan.  
Dit veroorzaakt later hoge uitvalpercentages op school en lage inschrijving 
voor middelbare school, wat weer een algemeen economisch probleem 
oplevert. 
 
Door geld op te halen en te verstrekken aan lokale NGO’s zoals Chideso, en 
hen de tools te geven om te zorgen voor hun eigen gemeenschap, omarmt 
Give2Grow de inzet om de inwoners van kleine dorpen in het land.  
 



We hebben een doelstelling van € 20.000 vastgesteld om een nieuwe 
school te kunnen bouwen, inclusief schooluitrusting (zoals stoelen, tafels, 
boeken en lesmateriaal), waarin aan 60 kinderen les kan worden gegeven. 
De schoolgebouwen zullen bestaan uit vier klaslokalen, een keuken, een 
computerruimte, een bibliotheek en een ruimte voor opvoedingsonderwijs. 
Hiermee is het gebouw bestemd om meer te zijn dan slechts een school, 
maar een centrum voor de lokale gemeenschap.  
 
Via onze lokale partner Chideso hebben we connecties gelegd met lokale 
aannemers om de kosten en tijdlijn voor het bouwen van het 
schoolgebouw te bepalen. Ook hebben zij het stuk land uitgekozen waar 
de school gebouwd moet worden. Onze missie is om de lokale 
gemeenschap in staat te stellen om te groeien. Daarom is het ons doel om 
de gebouwen te financieren en te laten bouwen door de lokale bevolking. 
Give2Grow is niet betrokken bij de aankoop van land en de financiering van 
de bedrijfskosten van de school. 
 
Organisatie en bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit voorzitter Clemens Röling, secretaris Jordi 
Rosendahl, penningmeester Eric van Heesen en algemeen bestuurslid 
Stefano Zese. De bestuursleden ontvangen geen beloning, noch een 
onkostenvergoeding voor hun diensten.  
 
Jaarlijks zal de jaarrekening worden vastgesteld door het bestuur. Ook 
zullen dan de plannen, het beleid en de begroting voor het volgende jaar 
worden doorgenomen en vastgesteld. 
 
Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar samen om de stand van 
zaken en plannen te bespreken. Van alle bijeenkomsten zullen notulen 
worden gemaakt om het beleid en de resultaten vast te leggen.  
 
Werkwijze 
 
De stichting zal haar eigen donaties gaan werven. In eerste instantie zal de 
focus liggen op donaties uit het netwerk in privé- en ondernemerskring. 
Daarna zal gedacht kunnen worden aan het opzetten van acties, 
benefietevenementen en het creëren van zichtbaarheid op onder andere 
social media.  
 
De financiering van de schoolgebouwen gebeurt in fases om de risico’s te 
beperken. Binnen het project zullen mijlpalen worden gedefinieerd. Bij 
elke mijlpaal zal een nieuw gedeelte van de financiële middelen worden 
overgemaakt naar Chideso. Zo houdt Give2Grow controle over de 
voortgang van de bouw van de school en zorgt zij zoveel als mogelijk dat 
het geld goed en juist wordt besteed.  
 



Plannen 2022-2023 
 
Voor 2022 is de doelstelling om de financiering voor één schoolgebouw te 
regelen. De locatie van dit eerste schoolgebouw is al bekend en de 
bouwplannen zijn al grotendeels gereed. Give2Grow hoopt dat de school 
begin 2023 gereed is.  Na voltooiing van dit project in Mzuzu zal Give2Grow 
zich richten op nieuwe projecten ter ondersteuning van onderwijs in 
kansarme gebieden. 
 
 
 


