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Een wereld zonder
malaria

“Goed onderwijs is de
toekomst voor Ethiopië”

Bekijk alle bijzondere
projecten

Amerika…!
Voor mij was het liefde op het
eerste gezicht. Als jonge der
tiger kwam ik half jaren ’90 re
gelmatig in Amerika. Mijn werk
bij Baan Company bracht mij in
San Francisco, Denver, Chicago,
Washington, etc. Elke stad had
weer iets fascinerends. Ik ge
noot enorm van alle verschillen
en vooral van de contacten met
‘Americans’. Terugkijkend was het
eigenlijk één groot avontuur!
Sindsdien is de liefde voor Ame
rika niet overgegaan. Het is waar,
de laatste tijd is er veel in bewe
ging. Maar desondanks hou ik
van het land: de uitgestrektheid,
de mensen, hun optimisme, de
veelkleurigheid en vooral ook de
passie die velen hebben voor het
christelijk geloof.
In november 2019
was ik er voor het
laatst voor
dat co
rona uitbrak. Het al
tijd vrije Amerika zat
opeens potdicht; on
werkelijk, maar
waar. Wat ben
ik blij met het
recente be
richt dat rei

WIM HASSELMAN | Founder MissionInvest

zen naar de USA vanaf november
weer mogelijk is. Inmiddels zijn
de tickets al geboekt en hoop ik
eind november voor twee weken
in Amerika te zijn. Ik kijk er enorm
naar uit om daar weer ‘rond te rij
den’.

Interlakes International School in
Ethiopië.
Ook hier in Neder
land gaat het
gelukkig goed met MissionInvest.
Nu de coronamaatregelen zijn
opgeheven ben ik bezig met een

Het doel van de trip is om
MissionInvest USA verder uit te
bouwen, zakelijke relaties te ont
moeten en de eerste fy
sie
ke
board
meeting te hebben. Heel
bemoedigend is dat dit jaar al
de eerste drie projecten vanuit
Amerika zijn gefinancierd: Ath
letes in Action, NET East Africa
en Malawi Mission Hospital.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen
over een zeer mooie investe
ringsoptie met Landcent Europe
B.V. We weten inmiddels alle
maal hoe heftig Covid-19 is, maar
weet u dat er in Afrika nog een
veel groter probleem is, name
lijk malaria? Investeer daarom in
Landcent en help duizenden le
vens te redden!
Bent u op zoek naar een heel
concreet bouwproject in Afrika
waar u aan zou willen doneren,
overweeg dan het project van

inhaalslag om relaties te bezoe
ken. Hoewel online vergaderen
een prima middel is, gaat er niets
boven een goed gesprek faceto-face aan de keukentafel of op
kantoor. Fijn dat het weer kan!
Laten we binnenkort afspreken…
ik zie uw telefoontje of e-mail
graag tegemoet. Veel leesplezier!

ARUN PRABHU | CEO Landcent
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Een
wereld
zonder
malaria…
dat klinkt als een droom. Kunt u hier
iets meer over vertellen?
“Na tientallen jaren van vooruitgang is
malaria weer in opmars. Elk jaar ster
ven nu 400.000 mensen aan Malaria!
Ofwel 1200 mensen per dag, waarvan
70% kinderen jonger dan 5 jaar. Elke 2
minuten sterft er een kind aan mala
ria! In de loop der jaren heeft de toe
nemende resistentie tegen insecticide
het probleem nog verergerd.
Malaria heeft ook een directe corre
latie met armoede: in landen waar
malaria voorkomt is het inkomen per
hoofd van de bevolking gemiddeld
70% lager dan in landen waar dat niet
het geval is. Ons doel is de uitroeiing
van malaria te versnellen. Het is zeker
een droom, maar het is iets dat we
graag werkelijkheid zien worden.”
U werkt op dit moment aan 4 productlijnen. Wat kan er met deze producten worden bereikt?
“Uit een impactmodellering die on
der andere werd uitgevoerd door het
Imperial College in Londen bleek dat
bestrijding van ziektedragers (vector
control) een cruciale component is in
het bereiken van de doelstelling om
malaria per 2040 uitgeroeid te heb
ben.
Landcent’s Track 1 is een reeks nieu
we producten die de huidige techno
logieën zullen vervangen en daarmee
zullen ze de sector volledig op zijn
kop zetten. Track 2 is het ontwikkelen
van nieuwe, veilige en duurzame ac
tieve ingrediënten die vectorresisten
tie zullen verminderen.

Onze producten zullen met name in
Afrika een enorme impact hebben. De
verwachting is dat we in de komende 5
jaar tot 2026 in totaal 350.000 levens
zullen redden en bijna 120 miljoen ge
vallen van malaria zullen voorkomen!”
Naast malariabestrijding is Landcent
ook actief rond Covid-19?
“Toen Covid-19 uitbrak, maakte Land
cent gebruik van zijn uitgebreide net
werk van productfabrikanten en stelde
CE- en FDA-goedgekeurde Personal
Protective Equipment en diagnostische
kits beschikbaar aan frontlijn-orga
nisaties. We leverden in recordtijd aan
de National Health Service in Engeland,
aan World Vision, etc. Onze wendbaar
heid en inzet leverden ons in 2020 een
omzet van € 2,6 miljoen op.
Daarnaast bleven we voor onze kern
producten rond Malaria op koers en
namen we de tijd om samenwerkings
verbanden op te zetten met toonaan
gevende onderzoeksinstellingen. Met
de London School of Hygiene and
Tropical Medicine voor fase-1 studies
van onze sprays voor binnenshuis. En
met het Kings College in Londen voor
de ontwikkeling van een nieuwe gene
ratie anti-malariapillen.”
U mag als christen met volle passie
dit werk doen. Merkt u dat uw werk
gezegend wordt?
“Ja, inderdaad! We zien dat duidelijk in
het feit dat medechristenen ons bedrijf
support geven met hun tijd, wijsheid,
aanmoediging en gebeden. We zien het
ook in het feit dat Landcent geweldige
wetenschappers, gezondheidswerkers
etc. weet aan te trekken, waarvan er
velen al tientallen jaren onvermoeibaar

in Afrika werken. De realisatie van zo’n
mooi team rond onze gezamenlijke
missie is voor ons de belangrijkste ze
gen.
Een andere zegen is het feit dat we
een reeks aan producten hebben die
goed zijn afgestemd op de wereldwijde
doelstelling om malaria per 2040 uit
geroeid te hebben. Vandaag de dag is
Landcent het enige bedrijf met 4 van
de 5 interventies die nodig zijn om dit
doel te bereiken.”
Wat zou u heel graag willen bereiken
in de toekomst en wat is daarbij het
hardst nodig?
“De typische tijdlijn voor productont
wikkeling voor bestrijding van infectie
ziekten is 10-12 jaar, waarvan de eerste
5-8 jaar het meest riskant zijn. Tijdens
de eerste fasen kunnen producten
falen en kan de financiering uitgeput
raken. Landcent heeft 80% van dit pro
ces voltooid, heeft tot nu toe meer dan
€ 10 miljoen opgehaald en is goed ge
positioneerd om de markt te betreden.
Op korte termijn moeten we nog
€ 2,5 miljoen investeringskapitaal (via
MissionInvest) ophalen om de pre
kwalificatie-proeven van de WHO af
te kunnen ronden. We willen deze fi
nancieringsronde graag openstellen
voor investeerders die sociale impact
met financieel rendement (4%+) willen
combineren. En die daarnaast ook een
visie hebben om deel uit te willen van
een ‘challenge’ om ’s werelds oudste en
meest dodelijke ziekte van armoede uit
te roeien.”

lees meer

Bouwen aan goed
onderwijs in Ethiopë
In gesprek met Arie Maasland vanuit Ethiopië:
“Wij hebben het verlangen om iets goeds voor
het land te betekenen. Daar zetten wij ons
voor in, met Gods hulp.”

Arie en Arda Maasland mogen elke dag leiding geven aan Interlakes International School in Bishoftu,
Ethiopië. Zij hebben als doel om kwalitatief, christelijk geïnspireerd onderwijs te bieden.
Elke lesdag wordt er begonnen met gebed en Bijbellezing. Wekelijks vindt de weekopening plaats met
het personeel. Hoogtijdagen als Pasen en Kerst worden gezamenlijk met de hele school gevierd.
Bijzonder, want in Ethiopië is christelijk onderwijs geen vanzelfsprekendheid!
Kun je ons iets vertellen over de school?
Arie: “We hebben ruim 350 leerlingen in de leeftijd van 3-14
jaar én bieden zo’n 60 medewerkers een arbeidsplaats. We
zijn gefocust op het bieden van kwalitatief goed onderwijs.
Het is voor ons heel waardevol dat we daarnaast, binnen
de mogelijkheden die er zijn, de leerlingen wat mee kunnen
geven vanuit de Bijbel. Ook niet alle leraren hebben een
christelijke achtergrond, dus ook onder hen kunnen we het
Evangelie verspreiden.”
Jullie hebben uitbreidingsplannen, vertel eens?
Arie: “Vrijwel dagelijks benaderen ouders ons met de vraag
of ook hún kind naar onze school mag. Dat lukt momen
teel niet, omdat de klassen al vol zijn. Daarom hebben we
ook flinke uitbreidingsplannen. Het is ons doel de komende
twee jaar het aantal klaslokalen te verdubbelen, zodat we
kunnen doorgroeien naar ruim 700 leerlingen. In Bishoftu
hebben we twee compounds die naast elkaar liggen waarop
een extra lokalenblok van 10 lokalen van 2 verdiepingen en
een extra kantoor- en opbergruimte gerealiseerd kunnen
worden. De totale kosten hiervan bedragen € 200.000. De
gemiddelde kosten voor één lokaal zijn € 20.000.”

In welke mate komt jullie ervaring goed van pas?
Arie: “We zien nu al dat leerlingen die eerder bij Interlakes
examen hebben gedaan, naar de Universiteit gaan. Wij (en
onze voorgangers) hebben altijd de mogelijkheid benut
om onderwijzers hier ter plekke op te leiden. Daarbij helpt
het enorm dat Arda in Nederland 17 jaar in het onderwijs
heeft gezeten. Eerder was ik eindredacteur bij het RD en
daarna gemeentestichter/voorganger van de multicultu
rele zendingsgemeente ICF Apeldoorn, waarbij Arda ook
volop betrokken was. We hebben dus beiden de nodige
ervaring met onderwijzen, besturen en pionieren. Dit pro
beren we over te dragen op het personeel hier.”
Welke oproep zou je willen doen aan de lezers?
“Het werken in Ethiopië is best zwaar en volledig anders
dan in Nederland. Het kost veel energie, maar de blijde
kindergezichten geven ons doorzettingsvermogen! We
zouden enorm gezegend zijn als er vanuit deze nieuws
brief harten geopend worden om bij te dragen aan de
kosten van een klaslokaal (€ 20.000). Zo kunnen wij met
onze missie verder om christelijk onderwijs te bieden aan
honderden kinderen en hen daarmee een hoopvolle toe
komst geven. Helpt u mee?”

WILT U BIJDRAGEN AAN DE BOUW
VAN EEN KLASLOKAAL?

lees meer
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€ 5.000.000
gerealiseerd voor
NUTS2! In West-Afrika

€ 150.000 gerealiseerd
voor LAVENDER LIFESTYLE
in Kaapstad

Nuts2 heeft als missie om Afrikaanse boeren de
kans te geven om hun noten te verkopen aan de
wereldwijde voedselmarkt. Dit doen ze door lokaal
in Afrika van boerengroepen noten te kopen, tegen
een eerlijke prijs, om de noten vervolgens ook te
verwerken. Met dit project leveren we een enorme
impact! Ruim 6000 boeren krijgen hierdoor een
eerlijk inkomen en 2300 mensen uit de omliggende
dorpen hebben hierdoor werk in één van de twee
verwerkingsfabrieken. Daarnaast is de cashewnoot
ook een zeer gezond (vleesver
vangend) product. Wij zijn dankbaar dat er via het netwerk van
MissionInvest €5 miljoen is
gerealiseerd voor de oogst
financ iering!

Huizenbusiness met een sociale missie voor de armen in
Kaapstad.
Lees hier meer over dit project.

Klik hier voor meer informatie.

Dyon & Nasra Vosmer

“MissionInvest heeft heel goed onze
belangen behartigd en wist onze visie
op een goede en haarfijne manier over
te brengen aan investeerders. Wij
hebben een enorme waardering voor
Wim’s arbeidsethos en hoe hij, namens
ons, doelgericht en resultaat gericht te
werk ging. Hierdoor is hij erin geslaagd ons
te matchen met de juiste investeerders.
MissionInvest heeft datgene wat na aan ons hart ligt - het
geven van hoop aan de armen in Kaapstad - omarmt zodat wij
onze passie in Kaapstad kunnen volgen.”

WIM HASSELMAN

Ik hoop dat deze nieuwsbrief u weer inspireert. Dat u ook enthousiast raakt en aanhaakt bij MissionInvest om mee te
doen. We hebben unieke projecten in onze portfolio. Ze zijn zorgvuldig getoetst om te waarborgen dat de impact
van uw geld zo groot mogelijk zal zijn. Dank voor uw betrokkenheid! Ook in dit najaar ga ik met volle passie door en
weet mij gedragen en gesteund door uw meeleven en gebed.
Check vooral de website www.mission-invest.com en selecteer op projecten die om fondsen vragen of waarin u kunt
investeren. Ongetwijfeld wordt dat een ‘goede match!’

MissionInvest wil christelijke hoop en perspectief bieden in een gebroken wereld. Door krachten te bundelen van stichtingen, ondernemers en
fondsen wil MissionInvest impact realiseren en dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

whasselman@mission-invest.com | 06-20956215

Afmelden klik hier

