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Wie zijn wij?
Wij, Borna Gasparac (19) en Bob Zwartendijk (20), zijn twee derdejaars 
studenten civiele techniek van de hogeschool InHolland Haarlem en 
Alkmaar. Dit jaar hebben wij de keuze gemaakt om via de ontwik-
kelingshulporganisatie Edukans/Ex-Change in mei 2011 stage te 
gaan lopen in Malawi. Het project: ‘Waterprojects at Don Bosco’.

Ex-Change
Ex-Change organiseert stageprojecten voor Nederlandse studenten 
van het MBO, HBO en de Universiteit. Studenten die samenwerken 
met de lokale bevolking aan basisvoorzieningen in ontwikkelings-
landen. Het doel van Ex-Change is om in ontwikkelingslanden 
te helpen bij het opzetten en verbeteren van lokale basisvoorzie-
ningen en daarbij vooral te zorgen voor lokale kennisopbouw en 
beroepsonderwijs. 

Tijdens de stageprojecten wordt kennis en ervaring gedeeld met 
ontwikkelingslanden. De vraag en behoefte van de plaatselijke 
bevolking staan centraal, net als duurzaamheid en het bevorderen 
van onafhankelijkheid. 

Don Bosco
Het Don Bosco technische jeugdinstituut is één van de grootste 
privé-scholen in Malawi. De school is gebouwd in een druk bevolkt 
gebied, ongeveer 12 km van het centrum van Lilongwe. Het is 
een thuisbasis voor meer dan 600 studenten en 30 medewerkers. 
Het college biedt een breed scala van technische opleidingen aan 
op verschillende niveaus. Met de essentiële eigenschappen van 
school, thuisomgeving, kerk en recreatiegebied, biedt het Don 
Bosco College een goede omgeving waar geleefd en geleerd kan 
worden. 

Don Bosco is één van de projecten die wordt gesteund door
Edukans/Ex-Change. In Malawi en in dit geval Don Bosco is er 
weinig kennis van civiele techniek. Wij gaan naar Don Bosco om 
het instituut te helpen bij een tweetal civiel technische projecten.

<< Het Don Bosco jeugdinstituut

Malawi



Wat kunt u voor ons betekenen?
Behalve dat ontwikkelingshulp veel tijd 
en energie kost zijn de financiën ook 
zeer belangrijk. De stage kost erg veel 
geld. Behalve de tickets en huishouding 
wordt er ook van ons verwacht een deel 
van het project te financieren. Sponsoren 
zijn daarom hard nodig. Mocht u geïn-
teresseerd zijn kunt u contact met ons 
opnemen. 

Borna Gasparac
T 06-42633067
E borna.malawireis@gmail.com

Bob Zwartendijk
T 06-42627196
E bob.zwartendijk@telfort.nl

Bob:
“Anderhalf jaar geleden ben ik voor het eerst 
naar Malawi geweest, dit was een ontzettend 
mooie ervaring. Daarnaast heb ik afgelopen 
zomer Tanzania en Kenia bezocht. Daar heb 
ik vele maatschappelijke projecten bekeken 
en heb ik meegeholpen. Ik ben erg blij dat 
ik nu weer naar Afrika kan. Het doel is nu 
het opdoen van kennis en ervaring en het 
werken aan een civiel technisch project met 
medewerking van de lokale bevolking.
Met het steunen van goede doelen verdwijnt 
het geld vaak in een grote pot, je krijgt bijna 
nooit te zien waar het geld aan besteed 
wordt. Nu krijgen wij de kans om het ver-
zamelde geld direct aan het goede doel te 
kunnen besteden.”

www.BenBinMalawi.weebly.com

Borna:
“Deze stage zie ik als één van de grootste 
avonturen in mijn leven. De keuze om een 
stage in het buitenland te doen had ik al 
vroeg in mijn studie gemaakt, de bestem-
ming was toen alleen nog niet bekend. 
Toen mijn klasgenoot Bob naar mij toe 
stapte om te vragen of ik mee zou willen 
gaan naar Afrika zei ik gelijk ‘ja’.
Velen zijn ons voorgegaan die dit punt 
allemaal hebben bevestigd: er is niets 
mooier dan met je eigen kennis en kunde 
in dit vakgebied je medemens te helpen 
die de mogelijkheden daarvoor niet heeft. 
Stage lopen bij een ontwikkelingshulp-
organisatie is dan ook een bewuste keuze 
voor mij.” 

Meer informatie over ons en het project is te vinden op onze website. Tevens zullen we daar ook de voortgang van de 
voorbereidingen beschrijven en uiteraard ook onze avonturen in Malawi!

De projecten
Project 1:
Het ontwerpen van een systeem voor het opvangen van regenwater 
bij het scholencomplex.

Project 2:
Een ontwerp maken voor het begeleiden van water over het terrein.
Dit project is verdeeld over de volgende drie deelprojecten:
1. Het ontwerpen van een weg over de campus
2. Locatie bepalen van toekomstige gebouwen m.b.t. fundatie
3. Landbouw m.b.t. irrigatie


