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Een thuis hebben. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar 25% van de wereldbevolking -1½ miljard 
mensen!– heeft helemaal geen huis. Deze mensen leven meestal in een geïmproviseerd 
onderkomen, met een lekkend dak, muren waar de wind dwars doorheen waait en zonder 
sanitaire voorzieningen. Ze zijn vaak ziek en daardoor niet in staat om te werken of te studeren. 
 
Habitat for Humanity bouwt wereldwijd eenvoudige, betaalbare en veilige huizen voor dit 
soort gezinnen. Habitat kiest hierbij bewust voor een duurzame aanpak en bouw. Hiermee 
bedoelt Habitat onder meer dat bewoners niet afhankelijk worden gemaakt van hulp, maar juist 
zelfstandig hun toekomst opbouwen. Het initiatief om een huis te bouwen ligt bij de gezinnen 
zelf en zij zijn er zelf verantwoordelijk voor. Habitat for Humanity geeft dus geen huizen cadeau. 
Toekomstige bewoners ontvangen een lening zonder winstoogmerk en lossen deze periodiek af. 
Daarnaast investeren zij zelf een flink aantal arbeidsuren in de bouw van hun eigen huis en dat 
van anderen binnen de gemeenschap. Ook de inzet van vrijwilligers is van groot belang. De 
gezamenlijke inspanningen houden de kostprijs laag en vergroten het gevoel van eigenwaarde 
en onderlinge verbondenheid van alle deelnemers. Een eenvoudig maar solide huis beschermt 
tegen weersinvloeden, biedt veiligheid en verbeterde hygiënische omstandigheden. Het helpt 
mensen om op eigen kracht uit de armoede te komen. 
 

 
 
Tijdens een bouwreis met een team van minimaal 12 deelnemers maak je een week lang deel 
uit van de gemeenschap en bouwt mee met huiseigenaren en lokale vaklui. Ervaring is niet 
vereist, voor iedereen is er een geschikte klus. 
 
Natuurlijk wordt er heel wat werk verzet. Toch gaat het niet alleen om het bouwen. Een 
bouwreis is een unieke belevenis die je deelt met het team én met de nieuwe huiseigenaren. 
Denk je zich eens in hoe het voor hen is dat mensen van de andere kant van de wereld komen 
meebouwen aan een betere toekomst voor hun familie? De ontroering, het respect en de band 
die je opbouwt – een bouwreis is een unieke ervaring! 
 
Een bouwreis betekent ook: Beleving, Samenwerken, Ontmoeting, Relativering, Onthaasten, 
Zingeving, Energie, Flexibiliteit, Indrukwekkend, Voldoening, Onvergetelijk, Verrijkend. 
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Malawi 
Hoofdstad : Lilongwe 
Bevolking : 18 miljoen (2016) 
Inkomen onder de armoedegrens : 53 % van de totale bevolking  
HIV/AIDS besmettingen onder volwassenen : 9,2 %  
Habitat programma gestart : 1986 
Projecten : nieuwbouw, water en sanitatie projecten, projecten 
voor HIV/AIDS en OVC groepen 
 
 
Malawi staat op nummer 170 van de Human Development Index lijst, Het is een van de armste 
landen van de wereld. Vele Malawiërs leven van een inkomen dat maar net genoeg is om te 
óverleven,. meer dan de helft leeft  van een inkomen onder de armoedegrens.. 
De afwezigheid van delfstoffen (alhoewel er inmiddels een aantal mijnbedrijven zeldzame 
aardmetalen ontdekt hebben en bezig zijn hiervoor de mijnrechten te verkrijgen), het ontbreken 
van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, 
samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie 
dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de 
economisch productieve midden generatie heeft weggevaagd.  
 
Veel gezinnen (4 van de 5 ) wonen in slecht gebouwde huizen met weinig uitzicht op fatsoenlijk 
huis. In een dorp is een hut meestal gebouwd van modder en stenen zonder goede fundering en 
een rieten dak. Deze huizen hebben veel onderhoud nodig. Het huis is  vaak vochtig en de 
moddervloer trekt insecten aan, dat verhoogd het risico op allerlei ziekten. Er zijn ongeveer 1.5 
miljoen weeskinderen en kwetsbare kinderen in Malawi op een bevolking van 18 miljoen 
mensen. Malawi heeft een hoge landelijke aan stedelijke migratie, 5,3% per jaar die behoort tot 
de hoogste in Afrika. Mensen migreren naar stedelijke gebieden op zoek naar economische 
kansen. Deze trend heeft geleid tot de snelle stijging van sloppenwijken in de steden. In 
Lilongwe, de hoofdstad, leeft 76% van de bevolking  in sloppenwijken en met een gemiddelde 
van 5 personen per huishouden en een gemiddelde van 6 gezinnen per toilet. 
 
Hoopvolle toekomst 
Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook. Zo is vooruitgang gemaakt wat betreft de distributie 
van aidsremmende middelen, worden met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als 
toeristische bestemming op de kaart te zetten — waarbij met name de uitzonderlijke 
vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden — én zijn 
hulpverleners steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie 
van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. Een koloniale erfenis is 
de bewerkelijke maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie geen bepaald gelukkige keuze 
is voor de lokale omstandigheden. Momenteel wordt ingezet op de omschakeling naar gewassen 
die betere resultaten opleveren 
 
Habitat for Humanity Malawi 
Habitat werkt al sinds 1986 in  Malawi en helpt mensen om toegang te krijgen tot betere 
huisvesting, schoon water en sanitaire voorzieningen. Habitat heeft al 16.500 gezinnen in 
Malawi geholpen met huisvesting, drinkwater of sanitaire voorzieningen en wil haar impact de 
komende jaren verder vergroten. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeldzame_aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeldzame_aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Irrigatie
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Habitat hanteert hierbij een geïntegreerde, holistische aanpak voor huisvesting. Daarbij streeft 
Habitat naar duurzaamheid en een verscheidenheid aan dienstverlening. In de projecten van 
Habitat staat de zelfredzaamheid van mensen voorop. We bouwen geen huizen voor mensen, we 
bouwen de huizen samen mét mensen. En we helpen hen bij het verkrijgen van 
eigendomsrechten van hun land en van hun huis. Wanneer een huis van jezelf is, en je het zelf, 
samen met anderen, hebt gebouwd, zul je er beter voor zorgen, raak je meer betrokken bij de 
gemeenschap en zorg je beter voor elkaar. 
 

 
Standaard weekprogramma (onder voorbehoud) 
Dag   1 Zaterdag* Vertrek uit Nederland en aankomst in het bouwreis land 
Dag   2 Zondag  Acclimatiseren 
Dag   3 Maandag Bouwdag 
Dag   4 Dinsdag Bouwdag 
Dag   5  Woensdag Bouwdag (evt. cultureel programma) 
Dag   6  Donderdag Bouwdag 
Dag   7  Vrijdag  Bouwdag en officiële afsluiting 
Dag   8  Zaterdag Vertrek vanuit bouwreis land 
Dag   9  Zondag  Aankomst in Nederland 
 
*Vertrek kan soms ook op vrijdag zijn, afhankelijk van de vliegopties. 
 
Financiën 
De gemiddelde richtprijs voor een bouwreis naar Malawi bedraagt € 2.700,00. De richtprijs is 
mede afhankelijk van de periode waarin je reist, zo zijn de tickets in het hoogseizoen duurder 
dan in het laagseizoen. Alle richtprijzen zijn inclusief een donatie van € 650,00 ( deze donatie is 
fiscaal aftrekbaar) 
 
De bovenstaande prijs is inclusief reis- en verblijfskosten (vervoer ter plekke, verblijf in 2/3 
persoonskamers, ontbijt, lunch, diner, water, welkom en afsluiting) en Habitat begeleiding. 
Habitat sluit ook een verzekering af voor medische kosten tijdens de bouwreis. Ook ben je 
verzekerd voor (medische) evacuaties en repatriëring in geval van nood in het bouwreis land.  
Niet inbegrepen zijn de reis- en annuleringsverzekering, kosten ten behoeve van vaccinaties, 
visa, eventuele luchthaven belasting en (alcoholische) dranken. 


