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Q&A Cycle for Plan Malawi 
 
Onderwerpen: Cycle for Plan, kindhuwelijken, Plan in Malawi, werkwijze van Plan, kindsponsoring en 
imago van Plan International Nederland 
 
1. Wat is Cycle for Plan? 
Cycle for Plan is een gesponsorde fietstocht georganiseerd door de ontwikkelingsorganisatie Plan 
International Nederland. Er zijn diverse edities geweest in Zambia, Malawi, Noord en Zuid Vietnam en 
Nicaragua. Elke tocht is een uitdagende fietstocht door een gebied dat je anders niet zo snel zou 
bezoeken. Om deel te nemen halen deelnemers sponsorgeld op. Onderweg bezoekt de groep 
deelnemers projecten van Plan waar geld voor is ingezameld.  
 
2. Wat is Cycle for Plan Malawi? 
Cycle for Plan Malawi is een fietstocht van tien dagen door het prachtige landschap van Malawi. 
De route van ongeveer 500 kilometer voert door het noorden van Malawi. De route gaat door groene 
glooiende heuvels en langs traditionele dorpjes waar men nog nauwelijks toerisme kent. De groep fietst 
via Kasungu naar Mzuzu en vervolgt daarna de route naar het zuiden via Lake Malawi. Na een route over 
verharde wegen en dirt roads, eindigt de tocht bij het meer bij Nkhotakota voor ontspanning op het 
strand. Iedere deelnemer werft € 4000 sponsorgeld voor projecten van Plan International Nederland. 
Onderweg worden diverse projecten van Plan bezocht en zien de deelnemers waar het geld aan wordt 
besteed. 
 
3. Waar gaat het geld naartoe?  
Met het opgehaalde geld wordt de strijd tegen kindhuwelijken gesteund. Plan strijdt in Malawi met de 
Yes I Do Alliantie tegen kindhuwelijken. In samenwerking met Amref Flying Doctors, Choice for Youth 
and Sexuality, Koninklijk Instituut voor de Tropen en Rutgers pakt Plan genderongelijkheid, armoede en 
de rechteloosheid van meisjes aan, die ten grondslag liggen aan het voortbestaan van kindhuwelijken. 
Omdat kindhuwelijken vaak samen hangen met tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis, is ervoor 
gekozen om deze schadelijke praktijken binnen de projecten van de Yes I Do Alliantie tegelijkertijd aan te 
pakken. In de projecten wordt gewerkt met slachtoffers en meisjes die gevaar lopen om slachtoffer te 
worden, maar ook met jongens, ouders en andere mensen uit de gemeenschappen. Zo worden ook 
leraren en medewerkers uit de gezondheidszorg bij het project betrokken. Tenslotte worden jongeren 
getraind om binnen hun gemeenschappen en bij lokale en nationale overheden te lobbyen om zo de 
rechten van de meisjes te verbeteren. 
 
Daarnaast wordt, indien een deelnemer daarvoor kiest, een deel van het opgehaalde geld gebruikt voor 
verbetering van de gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen in de gemeenschap van een eigen 
sponsorkind. De deelnemer krijgt dan ook de kans om tijdens de reis zijn/haar sponsorkind te 
ontmoeten.  
 
4. Waarom fietsen jullie niet in Nederland om geld op te halen? Dat scheelt reiskosten.  
Het gaat niet alleen om de sportieve uitdaging die in ruil voor sponsorgelden geleverd wordt, maar de 
groep bezoekt de projecten die met het geworven geld ondersteund worden. Het is de ervaring van het 
land zien, het werven van sponsorgeld, het fietsen en het bezoeken van de projecten die de reis 
bijzonder maken.  
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5. Hoeveel kilometers fiets je in totaal? 
Ongeveer 500 kilometer. In Malawi fietsen we van de hoofdstad Lilongwe naar het noorden, om 
vervolgens via het meer Malawi en langs een aantal dorpjes terug te fietsen. Het gebied kent nauwelijks 
toerisme en mede daarom is het een unieke reis. Er wordt regelmatig onderweg gestopt en de groep 
overnacht in een tentenkamp. 
 
6. Wat is kindsponsoring? 
Met het sponsoren van een kind ondersteun je de projecten van Plan in Malawi in gemeenschappen 
waar Plan werkt. Plan werkt daar op het gebied van hygiëne en sanitatie, kleuteronderwijs, voorlichting 
over geboorteplanning en HIV/aids. Jouw bijdrage wordt dus geïnvesteerd in de gemeenschap van je 
sponsorkind, dat symbool staat voor jouw hulp aan de gemeenschap.  
 
7. Sponsor je het kind niet direct?  
Nee, je sponsort projecten in de gemeenschappen en er gaat geen geld naar direct naar het kind. Tijdens 
de reis ontmoet je je sponsorkind, haar familie en dorpsgenoten. Na terugkomst in Nederland kun je 
contact houden met jouw sponsorkind om op de hoogte te blijven van de projecten. Daarom gebruiken 
we termen als adopteren/adoptieouder/adoptiekind niet. Dit impliceert namelijk een directe, financiële 
band tussen jou als sponsor en het kind in de gemeenschap.  
 
8. Op bezoek bij je sponsorkind, is dat wel ethisch verantwoord? 

Op bezoek kunnen gaan bij je sponsorkind is een mogelijkheid waar we bewust voor hebben gekozen. 
Wij willen de twee werelden bij elkaar brengen. Op deze manier ontstaat er vanuit de sponsor begrip 
voor het leven daar en leert het sponsorkind, en diens familie, over het leven hier. Door het bevorderen 
van het contact ontstaat er een persoonlijke band. Deze band is enorm motiverend en inspirerend voor 
een sponsorkind en dit is dan ook iets wat we stimuleren.  
Uiteraard vinden we dat dit als op een zorgvuldige manier moet worden aangepakt. Daarom begeleidt 
Plan het bezoek altijd en hebben we diverse maatregelen en protocollen om dit in goede banen te 
leiden.   
 
9. Wat zijn de problemen in Malawi? 
Malawi is een van de landen met het hoogste percentage kindhuwelijken ter wereld: 46 procent van de 
meisjes is getrouwd als minderjarige. Meisjes gaan hierdoor niet meer naar school en raken vaak op 
jonge leeftijd al zwanger, terwijl hun lichaam nog lang niet klaar is voor een zwangerschap en bevalling. 
Naast dat kindhuwelijken en tienerzwangerschappen een groot probleem zijn, gaan veel kinderen niet 
naar school. Bijna een vijfde van de meisjes en jongens maakt de lagere school niet af en slechts 56 
procent stroomt door naar de middelbare school, waar veel meisjes in de loop der jaren nog afhaken 
omdat ze thuis gehouden worden vanwege kindhuwelijken, zwangerschappen of omdat school een 
onveilig omgeving voor ze is.  
 
Naast bovenstaande problemen, heeft bijna 40 procent van de families in Malawi geen schoon 
drinkwater en geen bruikbare sanitaire voorzieningen. Vooral kinderen onder de vijf jaar lopen hierdoor 
een groot risico op ziektes. Ook heeft Malawi één van ’s werelds hoogste aantallen Hiv-geïnfecteerden. 
Bijna 12 procent van de bevolking heeft HIV, en jaarlijks overlijden er 68.000 mensen aan de ziekte. 
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10. Wat doet Plan in Malawi met het geld van kindsponsoring? 
Plan werkt sinds 1994 in Malawi op het gebied van: 
- Seksuele voorlichting. Met trainingen, voorlichtingscampagnes en via de radio leert Plan jongeren 

over veilige seks, geboorteplanning en het voorkomen van HIV/aids. 
- Hygiëne en sanitatie. Steeds meer gemeenschappen krijgen met steun van Plan sanitaire 

voorzieningen. Ook in scholen worden sanitaire voorzieningen (apart voor meisjes en jongens) en 
watersystemen aangelegd. Leerlingen leren daarbij over het belang van handen wassen en hygiëne. 
Speciaal voor meisjes wordt aandacht gegeven aan sanitaire voorzieningen en hygiëne rondom  
menstruatie.  

- Onderwijs. Jonge meisjes en jongens kunnen in speciale centra terecht om te spelen en leren. 
Hierdoor krijgen zij beiden een goede basis voor de lagere school. Ouders worden in de centra 
geadviseerd over, en begeleid bij het  opvoeden van hun kinderen, waarbij altijd de boodschap is dat 
meisjes dezelfde kansen moeten kunnen  krijgen als jongens. 
 

11. Waarom zijn er projecten tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen? 
Elk jaar trouwen 12 miljoen meisjes terwijl ze zelf nog kind zijn. Dit gebeurt omdat de familie in armoede 
leeft en door het uithuwelijken van hun dochter een mond minder te voeden heeft, maar ook omdat 
meisjes ongewenst zwanger raken. Dit komt bijvoorbeeld doordat jongeren weinig kennis hebben van 
hun eigen seksualiteit en het voorkomen van zwangerschappen, of geen toegang hebben tot 
voorbehoedsmiddelen. 
 
12. Wat is een kindhuwelijk? 
Kindhuwelijken zijn formele of informele huwelijken waarin in ieder geval een van beide partners nog 
geen 18 jaar is. 
 
13. Wat zijn de oorzaken van kindhuwelijken?  
 Armoede en schaarste: een mond minder om te voeden 
 Opvattingen over genderrollen: meisjes worden geacht te trouwen, jongens om voor het inkomen te 

zorgen 
 Gebrek aan onderwijs: meisjes die minstens negen jaar onderwijs hebben gehad, hebben tot drie 

keer meer kans om geen kindbruid te worden  
 Cultuur en traditie: het huwelijk is voor ouders een manier om meisjes te beschermen tegen 

tienerzwangerschappen, misbruik en schande.  
 Ontbrekende wet- en regelgeving: In sommige landen bij wet toegestaan. Waar wel een 

minimumhuwelijksleeftijd van kracht is, wordt deze niet voldoende gehandhaafd. 
 Tienerzwangerschap: een meisje wordt gewenst of ongewenst zwanger en vervolgens door de 

ouders uitgehuwelijkt aan de vader van het kind. 
 

14. Waarom richt Plan zich in Malawi op kindhuwelijken? 
Malawi is een van de landen met het hoogste percentage kindhuwelijken ter wereld: 46 procent van de 
meisjes is getrouwd voor hun 18e jaar.  
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15. Wat zijn de gevolgen van een kindhuwelijk voor een meisje? 
- Kindbruiden worden vaak van school gehaald en kunnen zich niet verder ontwikkelen, hebben 

nauwelijks of geen kans op het vinden van betaald werk.  
- Kindbruiden worden vaker slachtoffer van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, 

vernedering en bedreiging omdat zij nog geen volwassen relaties kunnen aangaan. Ze tonen vaak de 
symptomen van  stress,  gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en (ernstige) depressie.  

- Het heeft gevolgen voor hun gezondheid: zwangerschap en bevalling op een te jonge leeftijd 
brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze zijn groter naarmate de moeders jonger zijn. 
Ook het risico op besmetting met HIV is voor kindbruiden veel hoger, omdat ze vaak trouwen met 
mannen die  ouder zijn en meerdere seksuele relaties hebben gehad.  
 

16. Wat doet Plan tegen kindhuwelijken?  
Zoals eerder vermeld strijdt Plan in Malawi met de Yes I Do Alliantie tegen kindhuwelijken. In 
samenwerking met Amref Flying Doctors, Choice for Youth and Sexuality, Koninklijk Instituut voor de 
Tropen en Rutgers pakt Plan genderongelijkheid, armoede en de rechteloosheid van meisjes aan, die 
ten grondslag liggen aan het voortbestaan van kindhuwelijken. Dit doen we door: 
 

- Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het middelbaar onderwijs. 
- Het verbeteren van de economische omstandigheden van adolescente meisjes en hun families. 
- Meisjes en jongens bewust te maken van hun rechten en versterken van hun zelfvertrouwen.  
- Voorlichting en bewustwording te creëren omtrent het belang van onderwijs, de schade van 

kindhuwelijken en het respecteren van kinderrechten en seksuele voorlichting. 
- Lobby en beleidsbeïnvloeding voor betere wetgeving en handhaving van de wet. 

 
17. Hoe doet Plan dat? 
Plan werkt op meerdere niveaus: in de gemeenschap, op individueel niveau, en samen met de overheid. 
Plan richt meisjesclubs en jongensclubs op waar meisjes en jongens (seksuele) voorlichting krijgen, leren 
over hun rechten, leren weerbaarder te zijn en waar ze steun vinden bij elkaar. Plan organiseert sessies 
waar traditionele leiders met elkaar discussiëren zodat ze overtuigd worden dat het kindhuwelijk een 
schending is van de rechten van kinderen. Zij zetten zich dan op hun beurt in om kindhuwelijken in hun 
dorp tegen te gaan. Ook worden er campagnes gevoerd om kindhuwelijken op de politieke agenda te 
zetten. Dit draagt ertoe bij dat de overheid alle vormen van geweld tegen vrouwen veroordeelt en 
strafbaar stelt. 
 
18. Zijn er geen wetten tegen kindhuwelijken? 
Jawel, volgens het VN Kinderrechtenverdrag verdienen kinderen bijzondere bescherming tegen 
schadelijke praktijken, zoals een kindhuwelijk. In veel landen zijn er wetten tegen kindhuwelijken, maar 
dan nog komen kindhuwelijken voor. Deze huwelijken worden op informele manier gesloten en worden 
door de gemeenschappen toegestaan. Dat noemen we gewoonterecht. In Malawi is het huwelijk voor 
meisjes en jongens onder de 18 jaar in 2016 officieel afgeschaft.   
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19. Als het kindhuwelijk is afgeschaft, waarom haalt de Cycle for Plan er dan nog geld voor op?  
De nieuwe wetgeving in Malawi is een goede ontwikkeling; volgens de nieuwe grondwet zijn 
kindhuwelijken verboden. Toch blijkt dat maar 33 procent van alle families op de hoogte is van deze 
wetgeving en zijn lokale wetten nog niet in lijn met de nationale wetgeving. Plan International Malawi 
werkt samen met jongeren zodat zij kunnen opkomen voor hun recht op onderwijs, goede seksuele 
voorlichting, en vrije keuze om zelf te bepalen wanneer en met wie te trouwen. Daarbij wordt de 
discussie met traditionele leiders en ouders op gang gebracht zodat zij de jeugd hierin ook gaan steunen. 
Dat gebeurt door middel van toneel en drama waarbij het publiek een grote rol krijgt toebedeeld. 
 
20. Is het nog wel geloofwaardig om hier geld voor op te halen? 
Ja, in veel landen is het kindhuwelijk illegaal, maar is er in gemeenschappen nog weinig kennis over de 
wet. Ook handhaving van de wet is een probleem. Ook al is er een wet tegen kindhuwelijken, dan nog is 
het van groot belang dat Plan voorlichting en bewustwording  geeft over de gevaren van het 
kindhuwelijk, de rechten van meisjes en het belang van onderwijs. Zo kunnen ook informele huwelijken 
worden voorkomen.  
 
21. Wat is Plan International Nederland?  
Plan International Nederland is lid van Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding 
en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor 
gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte 
gemeenschapsprojecten in 54 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van 
het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. 
 
22. Waarom hebben jullie je naam veranderd van Foster Parents Plan naar Plan International 

Nederland? 
Plan heeft kantoren in 61 landen, maar voor 2001 hadden deze allemaal andere namen. Daarom besloot 
het internationale hoofdkantoor van Plan om alle Plan kantoren dezelfde naam te geven. In Nederland is 
Plan zich gaan richten op meisjes in ontwikkelingslanden, omdat zij worden achtergesteld en 
gediscrimineerd. Investeren in meisjes is volgens Plan investeren in de hele gemeenschap.  
 
23. Waarom heeft Plan een focus op meisjes?  
De stelselmatige discriminatie en uitbuiting van meisjes is een onrecht dat niet mag blijven bestaan. 
Deze discriminatie is gebaseerd op onderliggende normen en waarden dat meisjes en jonge vrouwen 
minder waard zijn, minder kansen en zeggenschap hoeven in tegenstelling tot jongens en jonge mannen. 
Maar meisjes die gelijke kansen krijgen als jongens kunnen veel betekenen voor hun gezin en directe 
omgeving. Het is gebleken dat kinderen van opgeleide vrouwen gezonder zijn en vaker en langer naar 
school gaan.  
 
De Wereldbank becijferde dat ontwikkelingslanden een gezamenlijke groei kunnen realiseren van 92 
miljard dollar per jaar als meisjes simpelweg dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens. Investeren in 
meisjes is daarmee een investering met hoog rendement. 
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24. Wat betekent dat voor jongens?  
We trekken meisjes niet voor, maar we zorgen alleen dat ze gelijke kansen en rechten als jongens 
hebben. We betrekken jongens en mannen actief bij onze projecten en gaan met hen in gesprek over het 
belang van gelijke kansen en rechten voor meisjes en jongens. Ook zij profiteren ervan als meisjes, de 
toekomstige echtgenotes en moeders, gelijke kansen en rechten hebben.  
 
25. Komt het opgehaalde geld goed terecht?  
Plan vindt het erg belangrijk om op een efficiënte en doelmatige manier met de bijdragen van sponsors 
om te gaan. Bij Cycle for Plan wordt 89 procent van alle inkomsten besteed aan de doelstellingen van 
Plan. De overige 11 procent wordt besteed aan apparaatkostenvergoeding (AKV), waaronder kosten voor 
bedrijfsvoering, administratie, beheer en uitvoeringskosten.  
Jaarlijks legt Plan in het jaarverslag op een open en transparante manier verantwoording af over alle 
uitgaven. Deze is via de website www.planinternational.nl door iedereen in te zien.  
 
26. Hoe zit het met transparantie?  
Plan International Nederland is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) en houdt zich 
bij de fondsenwerving aan de gedragscode van de VFI, die uitgaat van respect, openheid, 
betrouwbaarheid en kwaliteit. Verder beschikt Plan International Nederland over het CBF Keurmerk. Dit 
betekent dat de bedrijfsvoering van Plan International Nederland is gebaseerd op de Code voor Goed 
Bestuur volgens de richtlijnen van de Commissie Wijffels. Kwaliteitsborging en transparantie maken daar 
deel van uit.  
Jaarlijks legt Plan in het jaarverslag op een open en transparante manier verantwoording af over alle 
uitgaven. Deze is via de site www.planinternational.nl door iedereen in te zien. Via on- en offline kanalen 
worden sponsors en geïnteresseerden bovendien voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang 
van projecten. 
 
27. Plan International Nederland heette vroeger Foster Parents Plan, was daar niet iets mee?  
Vijftien jaar geleden bestond er bij sommige donateurs ten onrechte het idee dat het geld rechtstreeks 
naar de kinderen of de ouders in het betreffende land ging. Dat is niet het geval. Donaties worden 
gebruikt voor projecten in de dorpen van de kinderen, zodat alle kinderen er van kunnen profiteren. 
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om verbeteren van onderwijs, gezondheid, hygiëne, gezond voedsel of 
economische zelfstandigheid. Sponsors worden via briefwisselingen op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen in de betreffende dorp of gebied.  
Er ging toen door de sterke groei in sponsors in korte tijd iets mis met de administratie. Brieven werden 
verkeerd bezorgd of verhuizingen van kinderen uit het projectgebied werden te laat doorgegeven. Plan 
heeft toen niet goed gereageerd op vragen van sponsors hierover. Inmiddels is achter de schermen hard 
gewerkt aan een verbeterde administratie en communicatie met donateurs. Plan besteedt veel aandacht 
aan een open en transparante communicatie. Met succes, want we eindigen de laatste jaren steevast in 
de top van de Transparantprijs. Deze prijs wordt toegekend aan goede doelen die open en transparant 
over hun werk en uitgaven communiceren.  
 
 
 
 
 
Vragen die je zou kunnen verwachten omtrent je deelname/reis en waar je alvast over na kunt denken 
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Waarom doe je mee? 
Wat verwacht je van de reis? 
Waar ben je naartoe geweest en waarom? 
Wat voor reis was het met welke aspecten?  
Wat was je eerde indruk van Malawi? (mensen, omgeving, natuur) 
Wat voor omgeving heb je gezien? 
Wat vond je een mooi moment? 
Wat is je tegen of meegevallen? 
Hoe is het fietsen je bevallen en hoe vond je het reizen met de groep? 
 


