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1. Stichting Lechner-Malawi 
 

Historie 
 
Sinds 1997 zijn Cas en Adri Lechner actief betrokken geraakt bij ontwikkelingswerk in Malawi. Die 
betrokkenheid is ontstaan omdat zij een broer/zwager hadden die er missionaris was. Br. Thomas 
Lechner was, tot aan zijn overlijden in de zomer van 2012, verbonden aan de Congregatie van de 
Broeders van Maastricht (F.I.C.), een onderwijscongregatie die rond 1840 in Nederland werd gesticht.  
 
Sinds 1960 geven deze broeders onder andere onderwijs in Malawi. Diverse scholen hebben zij er 
gesticht, waaronder lagere, middelbare en technische scholen. Scholen voor dove en blinde kinderen, 
werkplaatsen voor gehandicapten, etc. Intussen hebben Malawiaanse broeders, en broeders uit 
Indonesië en Ghana van dezelfde congregatie, het werk in Malawi grotendeels overgenomen van de 
op één na gerepatrieerde Nederlandse broeders.  
 
Door het zenden van giften voor allerlei projecten via het hoofdbestuur van de broeders f.i.c. in 
Maastricht probeerden Cas en Adri tot 2008 het ontwikkelingswerk te ondersteunen. De giften 
ontvingen zij uit collectes in hun parochiekerk en bijdragen van familie en particulieren. 
 
In verband met gewijzigde regelgeving bij de Belastingdienst voor wat betreft de aftrekbaarheid van 
giften met ingang van februari 2008, is in mei 2008 een Stichting opgericht onder de naam Stichting 
Lechner-Malawi, waarvan Adri Lechner lid is geworden, samen met twee andere leden: Ina Steman en 
Tanja Vermeer.  In 2012 heeft de Stichting tevens Olaf Olmer en Ellie Togni als bestuursleden 
aangetrokken. De Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. 
 
 
Missie Stichting Lechner-Malawi 

 
Het initiëren en geldelijk ondersteunen van projecten van de broeders f.i.c. in de “provincie” Malawi 
van de congregatie van de Broeders F.I.C. (Congregatio Fratrum Immacilatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis) waarvan het hoofdbestuur in Maastricht zetelt. 
 
De congregatie wil bouwen aan een meer humane samenleving. In het bijzonder beogen de broeders 
f.i.c. het bijdragen aan het welzijn van armen, kansarmen, gehandicapten en sociaal zwakke groepen 
en het overbrengen van een eigentijds en cultureel geïntegreerd geloof. 
 
Voor de toekomst is de missie: het realiseren van de gebouwen in Mzedi voor een middelbare school 
en het ondersteunen van het onderwijs aldaar. 
 
 
Visie 
 
Door sterfte van gezinshoofden, honger door misoogsten, corruptie en vele andere oorzaken gaat het 
vele Malawianen financieel slecht. Ouders zijn vaak niet of nauwelijks in staat om schoolgeld voor hun 
kinderen op te brengen. Omdat onderwijs nu eenmaal de sleutel is naar de ontwikkeling van een land, 
is het belangrijk jongeren te ondersteunen onderwijs te volgen.  
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Strategie  
 
De strategie van de Stichting is het inzamelen van gelden via parochiekerk en bij anderen om 
bovengenoemde projecten van de broeders f.i.c. in Malawi te realiseren.  
 
Ook werden inzamelingen gehouden in 2008 t/m 2012 tijdens de landelijke Vastenactie voor 
bovengenoemde nieuw te bouwen school d.m.v. een sponsorloop, collectes in kerken en persoonlijke 
benadering van particulieren. De Stichting Vastenaktie/Cordaid topte het opgehaalde bedrag op.  
 
Via het blad van de parochiekerk in Amsterdam wordt verslag gedaan over de projecten in Malawi. 
Incidenteel wordt dit ook aan de andere sponsors gedaan. 
In het voorjaar van 2013 is, zoals in de jaren daarvoor, de school bij de parochiekerk bezocht om 
leerkrachten en leerlingen enthousiast te maken voor de sponsorloop. 
In het najaar wordt in de parochiekerk een goede doelenmarkt gehouden, waar aandacht op de 
projecten wordt gevestigd en veelal artikelen uit Malawi worden verkocht. 
 
De Stichting Lechner-Malawi ondersteunt tevens, sinds haar ontstaan in 2008, de broeders f.i.c. in 
Malawi in hun projecten ten gunste van de bevolking in Malawi.  
  
 
Verrichte activiteiten 1998-2012 

 
Met steun van de Hofkerk in Amsterdam Oost, de Stichting Madelief en andere sponsors is sinds 1998 
een groot aantal projecten in Malawi ondernomen. Deze projecten waren van velerlei aard. Enkele 
daarvan zijn:  
 
Inrichting van een leslokaal met verzwaarde elektrische aansluiting en 24 computers op St. Patrick’s 
Secondary school. Gedurende een aantal jaren is ook een vergoeding betaald voor de leerkracht van 
de computerklas. Tevens is een aantal matrassen voor deze kostschool voor jongens aangeschaft. Na 
een grote brand in de keuken is een nieuwe kookketel betaald. 
Twee volbrachte voetbruggen. 
Enkele waterputten in diverse dorpen. 
Financiering van een watercontainer voor het straatkinderen-project in Blantyre.  
Gereedschap voor de technische school in Mitengo. 
Start van een naaiklas en vergoeding voor naaileerkrachten in de Mzedi Primary School. 
Maaltijden voor weeskinderen in nurseries in Blantyre en Limbe. 
Voetbalveld, voorzetramen en schoolbanken voor Mzedi Primary School. 
Herstel van school en het hostel van de Dovenschool in Mua. 
 
Naast deze grote projecten is er tevens geld uitgegeven aan medicijnen, boeken en schoolgeld. In 
totaal is ruim € 300.000 goed besteed. 
 
Veel van deze projecten zijn door Cas en Adri Lechner zelf geïnitieerd; zij zijn tot en met 2008 elf keer in 
Malawi geweest, diverse keren gedurende zes tot twaalf weken. Zij hebben de noodzaak van de 
projecten zelf gezien, laten uitvoeren of soms eigenhandig uitgevoerd. Met name op het gebied van 
techniek en naaien is er veel kennis en kunde door hen overgedragen of in gang gezet. Vanaf 2008 
zorgt de Stichting Lechner-Malawi alleen voor financiële ondersteuning van diverse projecten van de 
broeders f.i.c. Daartoe wordt contact gehouden met de broeders in Malawi; er worden geen 
persoonlijk uit te voeren projecten meer gedaan. 
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Gewijzigde situatie Oktober 2012 
 
Door het overlijden van broeder Thomas Lechner die in Malawi woonde en niet lang daarna het 
overlijden van Cas Lechner in Amsterdam, wilden Adri Lechner en de andere twee bestuursleden de 
stichting op een andere manier vormgeven. Met als doel het afronden van de gebouwen van de St. 
Louis Secondary School en het ondersteunen van het onderwijs op deze school. 
 
Tevens is de actie van Cordaid afgerond en is het goed om nieuwe doelgroepen aan te boren, naast 
de bestaande sponsors, aangezien de meesten van hen de stichting reeds sinds1998 steunen. 
 
Er zijn nu 2 nieuwe leden voor de Stichting aangetrokken en er is een plan voor drie jaar, waarin 
mogelijkheden staan voor nieuwe manieren van fondsenwerving en financiering. 
 
Speerpunt van de stichting blijft het vinden van sponsors die willen meebetalen aan het realiseren van 
de bouwdelen van de St. Louis Secondary School in Mzedi in Malawi, een school voor leerlingen uit een 
extreem kansarm gebied en aan het ondersteunen van het onderwijs op deze school. 

 
 

Samenstelling huidig bestuur Stichting Lechner-Malawi 
 
Voorzitter: Tanja Vermeer 
Penningmeester: Ellie Togni 
Lid Fondsenwerving: Olaf Olmer 
Lid Sponsorlopen: Ina Steman 
Lid Secretariële ondersteuning: Adri Lechner 
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2.  De FIC brothers in Malawi en Maastricht 
 

Missie en Doelstellingen 
 
De FIC brothers in Malawi maken onderdeel uit van de Nederlandse congregatie in Maastricht. Deze 
kloostergemeenschap bestaat reeds sinds 1840. Vanaf1991 heten zij officieel Broeders FIC, naar de 
Latijnse naam "Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis". In 1850 waren er al zo'n 30 broeders, 
verdeeld over acht huizen in Nederland en België. De broeders gaven onderwijs in lagere scholen, 
werkten aan een instituut voor doofstommen, beheerden weeshuizen en kostscholen en deden aan 
ziekenverpleging. Deze gemeenschap probeert op continue basis te bouwen aan een humanere 
samenleving. Zij willen vooral bijdragen aan het welzijn van de armen en noodlijdenden, van de 
misdeelden en gehandicapten. Zij willen werken met sociaal zwakke en vergeten groepen, met 
mensen die weinig liefde ondervinden. In het bijzonder richten zij zich daarbij op onderwijs en vorming 
van jonge mensen. 
 
Sinds lange tijd zijn zij ook actief in Malawi. En broeder Thomas Lechner is ruim 50 jaar in Malawi geweest 
om onderwijs te geven en mede te besturen. 
 
Aangezien Broeder Thomas de broer was van Cas Lechner en de zwager van Adri Lechner is er altijd 
een natuurlijke relatie geweest tussen de uitvoerende organisatie in Malawi en de fondsenwervende 
organisatie in Nederland. 
 
In de loop van de jaren heeft deze relatie zich uitgebreid naar andere, lokale mensen, zowel in Malawi 
als in Nederland. Hierdoor is er een breder draagvlak voor samenwerking ontstaan. 
 
 
Bestuur FIC in Malawi 
Bezetting per December 2012 
 
Broeder Martin Dariyo, provinciaal overste, woonachtig in provincial house fic in Blantyre 
Broeder Lawrence Sitima, vice-provinciaal, wonend in fic-community in Mzedi 
Broeder Joe Banda, lid, wonend in provincial house fic in Blantyre 
Broeder Emmanuel Mtega, lid, wonend in fic-community Mary View 
 
 
De manier waarop de projectvoorstellen tot stand komen 
 
Op basis van noodzaak en wensen wordt in de gemeenschap van de FIC Brothers een plan bij de 
Stichting ingediend. In goed overleg worden prioriteiten en planning vervolgens vastgesteld. 
 
 
De wijze waarop afspraken met de uitvoerende organisatie worden vastgelegd 
 
De afspraken worden per mail vastgelegd en per mail geaccordeerd. 
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De afspraken over de monitoring en evaluatie van de projecten 
 
Regelmatig vindt een update via mail en skype plaats van de lokale organisatie naar de 
fondsenwervende organisatie in Nederland. 
 
Tevens zijn in het voorjaar van 2013 een bestuurslid van de Stichting Lechner-Malawi en de pastor van 
de Hofkerk op werkbezoek geweest. 
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3. Over het project St. Louis Secondary School, Malawi 
 

De reden en doelstellingen voor het project St. Louis Secondary School 
 
In 2007 is begonnen met het verwerven van gelden ter ondersteuning van de broeders in Malawi bij de 
bouw van een nieuwe middelbare school. De school is nodig voor lokale kinderen uit de Mzedi 
omgeving. Het is belangrijk dat de school gerealiseerd wordt, aangezien de kinderen anders niet in 
staat zouden zijn, na de basisschool, hun opleiding voort te zetten. De andere scholen zijn te ver weg 
voor hen. De school vervult hiermee een belangrijke rol voor kinderen uit 30 omliggende dorpen.  
 

 
Beschrijving van de lokale context 
 
Op het terrein van Mzedi ligt, behalve een communiteit van de broeders ook een basisschool met circa 
1200 leerlingen die door de F.I.C. Brothers is gerealiseerd, en ondersteund wordt vanuit de Stichting. 
Daarnaast staat een reeds 50  jaar oude middelbare kostschool voor circa 350 jongens, St.Patrick’s 
Secondary School geheten. De leerlingen van deze school komen van heinde en ver en worden, zoals 
bij alle scholen het geval, door de Malawiaanse overheid aangewezen. Het schoolgeld voor St. Patrick 
is aanmerkelijk hoger dan van de St. Louis Secondary School, waarop circa 50% meisjes en 50% jongens 
school gaan.  St. Patrick is een van de beste scholen van het land met een slagingspercentage van 
96%. Voor St Louis wordt het schoolgeld bewust zo laag mogelijk gehouden om de leerlingen in dit 
extreem arme gebied een kans te geven. 
 
 
Beleid, samenwerking met en goedkeuring overheid 
 
De lokale en landelijke overheid van Malawi hebben de scholen goedgekeurd voor het geven van 
onderwijs. Vanaf januari 2012 wordt les gegeven op de St. Louis Secondary School. De leerkrachten 
worden aangewezen en betaald door de overheid.  In december 2012 is de school officieel geopend. 
Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de overheid aanwezig.  
 
Doelgroep (situering, omvang, actuele situatie,..) 
 
Er gaan nu, eind 2013,150 leerlingen naar deze school, in september 2014 200. In de daarop volgende 
jaren mogelijk nog 200 leerlingen, indien er voldoende financiën zijn om nog 4 klassen te bouwen. 
 
 
Actieve betrokkenheid doelgroep bij opzet en uitvoering van het project 
 
Alle bouwwerkzaamheden worden door lokale bedrijven en werknemers uit de omgeving verricht. De 
Brothers FIC in Malawi zijn actief betrokken bij de begroting, bouw en exploitatie van de school. Alle 
docenten zijn door de overheid toegewezen en zijn op het terrein van de school of in de omgeving 
gehuisvest. 
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Planning 2013-2016 
 
Van 2008 tot en met 2012 heeft de parochie van de HH. Martelaren van Gorcum in Amsterdam, van de 
Bisschoppelijke Vastenaktie toestemming gekregen de jaarlijkse Vastenactie in haar parochie te mogen 
houden voor de Secondary School. De opbrengst werd via Cordaid gedurende vijf jaar verhoogd.  
 
Het huidig plan ter ondersteuning van St. Louis Secondary School bestrijkt drie jaar.  
Wij splitsen de benodigde investeringen op over drie jaar en geven per jaar aan hoe we de 
fondsenwerving vorm kunnen geven. Plus welke investeringen wij verwachten van de broeders in 
Malawi. 
 
 
Jaar 1: 2013 
De geplande activiteiten:  
Financiering voor het sportveld en een muur om de school door middel van:  
• Sponsorloop basisschool St. Lidwina 
• Sponsorlopen middelbare scholen: St. Nicolaas lyceum en Amsterdams Lyceum 
• Mogelijkheden voor het bedrijfsleven als sociaal ondernemerschap 
• Aanvraag bij Wilde Ganzen voor een deel van het project in 2014 
• Website maken, facebook pagina maken en nieuwsbrieven samenstellen/verzenden 
 
Realisatie per maart 2013 
Wij hebben een website: www.lechner-malawi.com 
Er is een facebook pagina: lechner-malawi 
Er is een sponsorloop gehouden op de St. Jorisschool in Eindhoven voor de school in Malawi 
Er is een sponsorloop gehouden op 23 maart 2013 in samenwerking met St. Lidwinaschool in Amsterdam 
Er is een werkbezoek georganiseerd en gefinancierd door de FIC Brothers voor een bestuurslid van de 
stichting (Adri Lechner) en de pastor van de parochiekerk in Amsterdam. 
 
 
Jaar 2: 2014 
Financiering Bibliotheek, Naaiklas, en een Natuurkunde- tevens biologieklas 
• Sponsorlopen middelbare scholen: St. Nicolaas lyceum en Amsterdams Lyceum 
• Sponsorloop basisschool St. Lidwina 
• Mogelijkheden voor het bedrijfsleven als sociaal ondernemerschap 
• Nieuwsbrieven verzenden 
• Artikelen in lokale krant 
• Benefietconcert 
 
 
Jaar 3: 2015 
Financiering  Praktikumlokaal en Aula 
Zelfde activiteiten als in 2014, plus: 
Aanvraag Impulsis voor bouw plus onderwijsprojecten 
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4. Financiële verslaggeving 2011-2012 en begroting 2013 
 

 
Zie bijlage 


