
Jaarverslag
2019
Stichting Stéphanos 

Wij werken aan de toekomst van kinderen. Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze 

gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma’s doorklinkt.

Hulp aan (wees)kinderen 
en Evangelisatie 

in Malawi en Zambia. “
“



De statutaire naam van de organisatie is Stichting Stéphanos en is gevestigd  

in Werkendam. 

Op dit moment mag de stichting Stéphanos werken in Malawi (Zuid-Malawi en 

Midden-Malawi) en Zambia. 

Het doel van Stéphanos is om vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp, 

onderwijs en Evangelisatie te bieden aan de meest kwetsbaren, met name 

weeskinderen. Deze hulp is gebaseerd op Reformatorische grondslag. Het doel 

van het verschaffen van materiële hulp, is het bevorderen van zelfstandigheid 

en vermijden van langdurige afhankelijkheid.

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd 

binnen onze stichting, waarover wij u graag middels dit verslag informeren. 

We mochten wederom hulp bieden aan de meest kwetsbaren in de Afrikaanse 

samenleving en daarbij mocht het Woord van God centraal staan. Boven alles 

uit weten we ons afhankelijk van de Heere in ons gehele doen en laten. Zonder 

alle betrokkenen kunnen we het werk niet verzetten. Zonder zo’n grote trouwe 

achterban is er geen activiteit mogelijk. Maar zonder ‘s Heeren zegen gedijt er 

niets en is er geen vrucht. Daar bidden we dagelijks om. En we hopen en vragen 

aan u als lezer om dat met ons te (blijven) doen. Ik wens u veel leesplezier!

Johan van der Ham 
Directeur/ Bestuurder
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Per 17 september 2019 is de bestuursvorm van de stichting gewijzigd. Tot die 

tijd werkte de Stichting Stéphanos met het klassieke bestuursmodel, vanaf dat 

moment is de structuur omgezet naar een Raad van Toezicht (RvT)/Raad van 

Bestuur (RvB)-model. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse activiteiten 

van de stichting ligt bij de RvB, de heer J. van der Ham. De RvT houdt toezicht 

op de Raad van Bestuur. De RvT heeft op 31 december 2019 de volgende 

samenstelling: 

L. den Boer Hendrik Ido Ambacht 
J.W.D. Nijkamp, Rijssen

J.G. Roodhorst Sliedrecht, voorzitter 
Ds. R.P. van Rooijen Oosterwolde (GLD) 

J. Talen Staphorst 

De RvT-leden worden conform profielen geworven en, voor bepaalde tijd 

benoemd, gekoppeld aan een rooster van aftreden. In het geval van het 

ontstaan van een vacature binnen de RvT wordt bij de invulling van de vacature 

rekening gehouden met de benodigde deskundigheid conform de RvT-profielen, 

alsmede met het feit dat het fijn zou zijn als de RvT naar kerkelijke herkomst 

een afspiegeling is van de achterban. Maar kwaliteit en professionaliteit staan 

voorop. En ieder lid van de RvT (en de RvB) dient de grondslag van de stichting 

te onderschrijven.

Stéphanos is voor het uitvoeren van haar werkzaamheden geheel afhankelijk 

van bijdragen van derden. Om de stichting bij hen beter onder de aandacht te 

brengen heeft Stéphanos een voorlichter en fondsenwerver in dienst, die onder 

leiding van en in afstemming met de bestuurder, als kerntaak heeft binnen onze 

achterban 1) het werk bekend te maken en 2) middelen te verzamelen. Hij doet 

dit door o.a. actief scholen, verenigingen, kerken en ondernemers te benaderen. 

Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om presentaties te verzorgen, acties op te 

zetten en weer vele giften en kind sponsors te werven via deze kanalen. 

Ook heeft de fondsenwerver nauw contact met de vele Stéphanos werkgroepen, 

TFC ’s, winkeltjes, fotokaarten verkooppunten, frituurvet inzamelpunten én 

individuele vrijwilligers in het land. Samen zetten zij zich in door activiteiten op 

te zetten en hiermee gelden in te zamelen, kind sponsors te werven én het werk 

van Stéphanos onder de aandacht te brengen. Hierdoor ontstaat er meer en 

meer naamsbekendheid voor de stichting én voor de mogelijkheden om een 

kind of gezin te sponsoren.

Stéphanos was met betrekking tot naamsbekendheid, verkoop en donateur 

werving in 2019 ook actief op de diverse beurzen en andere evenementen die er 

in het land werden gehouden. Zo was Stéphanos o.a. aanwezig op de 

Familiedagen in Hardenberg en Gorinchem (2x), de Terdege Zomerfair in 

Barneveld, de landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk en de 

Terdege vriendinnendag.

Door middel van social media en het plaatsen van advertenties in diverse 

bladen en het Reformatorisch Dagblad (RD) heeft Stéphanos de plaatselijke 

activiteiten en deelname aan beurzen bekend gemaakt. Ook lanceerde 

Stéphanos in het RD, de diverse bladen én online weer haar jaarlijkse 

eindejaars-advertentiecampagne. Op deze wijze is het werk onder de aandacht 

gebracht met daarbij o.a. de oproep om een gift over te maken. 

Stichting Stéphanos kan niet zonder een achterban. Of 

het nu gaat om donateurs of om de vele vrijwilligers, het 

onderhouden van contact met de achterban is van zeer groot 

belang. Voor deze communicatie worden verschillende 

middelen ingezet zoals: 

   Het magazine verschijnt 4 x per jaar; 

   De website www.stephanos.nl; 

   De donateursbrief verschijnt 1 x per jaar; 

   Brief aan donateurs als er nood is in Malawi of Zambia; 

   De werkgroepen die de plaatselijk contacten onderhouden.

Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Fondswerving 

Achterban
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Zuid-Malawi
Care-afdeling 
De Care-afdeling (zorg), bestaande uit het weeshuis, de dagopvang en het Holland 

Home (de kliniek). Aan het einde van 2019 waren er 170 kinderen in de dagopvang en 

46 kinderen in het weeshuis. In 2019 is doorgewerkt met het motto Taking a walk with 

the community (Samen oplopen met de gemeenschap). Met de gemeenschap zijn 

overeenkomsten opgesteld tot het vormen van een “Moedergroep” Child Protection 

Program (kinderbeschermings-project) om zo delinquentie onder kinderen uit te 

bannen. Er zijn gesprekken geweest met ouders of verzorgers en er zijn bezoeken 

gebracht aan de gemeenschappen. De kliniek wordt inmiddels bereikt door steeds meer 

mensen uit de omliggende dorpen. 

Special Education
In dit 2e jaar van de ‘Special Education‘ (Speciaal Onderwijs), blijkt dat de kinderen die 

een speciaal onderwijsprogramma volgen, zich beter ontwikkelen dan vóór dit 

programma.

Geestelijke vorming
De afdeling geestelijke vorming met daarbij behorend de zorg voor de studenten van 

de middelbare school en het vervolgonderwijs. Op het gebied van godsdienstige 

vorming zijn ook dit jaar veel activiteiten geweest, o.a.: weekopening en weeksluiting 

met het personeel, Bijbelstudie met het personeel 

(tweewekelijks), Bijbellessen op de basisschool, 

zondagsschool voor de weeshuiskinderen tot  

12 jaar. Catechisatie voor de weeshuiskinderen 

vanaf 12 jaar, voor de moeders en voor studenten 

van de middelbare school en de 

beroepsopleiding. Samenkomst op de 

zondagmiddagen met alle weeshuiskinderen en 

moeders, met als periode-afsluiting een 

bijbelquiz. Er zijn evangelisatieactiviteiten 

geweest in dorpen, voetbalvelden en in 

ziekenhuizen. Er zijn trainingen gegeven in een evangelisatie in het dorp

Outreach in Zuid-Malawi

Kort verslag 
van werkzaamheden Stichting Stéphanos over 2019
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Stephanos Outreach Adoption Program (SOAP)
SOAP is een dorpsontwikkelingsprogramma waar bijna 3000 kinderen en hun families 

vanuit de eigen thuissituatie hulp krijgen om uit de armoede te komen en zich voor te 

bereiden op een zelfstandig bestaan. Het is ontwikkelingshulp met de Bijbel in de hand. 

Het dorpsontwikkelingsprogramma biedt hulp aan deze kinderen. Dit wordt gedaan 

door verschillende activiteiten in samenwerking met de ouders / verzorgers van de 

kinderen en het school management. Het dorpsontwikkelingsprogramma krijgt 

financiële steun van Kindernothilfe (Duitsland) en Stéphanos. Het richt zich op 

activiteiten als: landbouw, educatie, gezondheid en hygiëne en kinderbescherming.

In maart 2019 zorgden overstromingen en hevige stormen ervoor dat vee, maisvelden 

en huizen vernietigd werden. Circa 1006 huishoudens uit ons programma werden 

hierdoor geraakt. Het Disaster Response werd opgezet met hulp van Stéphanos en 

Kindernothilfe. Dit mocht een succes worden. De getroffen families ontvingen onderdak, 

voeding (en zaad voor nieuwe zaaiing) en gezondheidszorg.

SOAP voorzag in zorg aan kinderen en ouders die besmet zijn met HIV/ AIDS. Het zorgt 

ervoor dat families zo lang mogelijk bij elkaar kunnen blijven en dat kinderen bij hun 

families kunnen blijven nadat hun ouders overleden zijn. 

SOAP gaf in 2019 trainingen voor ouders/ verzorgers en boeren met betrekking tot 

landbouw in samenwerking met het ministerie van landbouw. Dit heeft ervoor gezorgd 

dat er voldoende en gevarieerd voedsel in de huishoudingen zijn. De lokale economie 

werd gesteund omdat boeren aanzienlijk meer inkomsten hebben. In het geiten project 

zijn 100 geiten uitgereikt en worden trainingen verzorgd voor het houden van geiten.

Om het onderwijsniveau te verhogen organiseerde SOAP diverse activiteiten in 

samenwerking met het ministerie van onderwijs en welzijn en in samenwerking met het 

ministerie van gezondheid organiseerde SOAP activiteiten om te laten zien hoe men de 

gezondheid kan verbeteren en ondervoeding tegen kan gaan. Ook zijn er trainingen 

gegeven om kindermisbruik tegen te gaan.

De uitkomsten van dit project vormen een goede basis om een nieuw project op te 

zetten in een andere gebieden van Malawi. 

weeshuis in Lilongwe over het geven van Bijbellessen aan kinderen. De 

evangelisatiecentra mochten in 2019 veel werk verrichten, waaronder evangelisatie in 

dorpen en het bezoeken van ziekenhuizen. 

Basisschool en de nursery (peuterschool)
In 2019 waren er 353 leerlingen op de Stéphanos 

Primary School: 43 leerlingen uit het weeshuis, 158 

leerlingen van de dagopvang en 151 private 

leerlingen. Op de Nursery School zijn er 45 

leerlingen. Er zijn 11 leerkrachten op de basisschool 

en een leerkracht en assistent-leerkracht op de 

Nursery School. 89% van de leerlingen van de 

Stéphanos Primary School uit standard 8 (58 van de 

65 leerlingen) is geslaagd voor de eindexamens. 

Het VTC (de beroepsopleiding) 
Het VTC heeft in 2019 opnieuw voor haar eigen fondsen gezorgd. De volgende 

opleidingen worden gegeven: landbouw, elektrische installatie, hotel & toerisme, 

installatietechniek, dorpsontwikkeling, kleding maken, agricultuur en business en 

horticultuur. Naast de al genoemde (formele) opleidingen zijn er ook enkele informele 

opleidingen: elektrische installatie, metselen en timmeren. In totaal waren er in 2019 

592 studenten op het VTC. 

Boerderij 
De boerderij heeft dit jaar weer deels voorzien in de voedselvoorziening aan het 

weeshuis en de dagopvang (eieren, groenten, mais, vlees, melk). Ook heeft de boerderij 

een functie voor de dorpsgemeenschappen rondom Stéphanos: door de maismolen en 

het verkooppunt (van eieren, kippen, groente, melk). Hierdoor kan de boerderij inkomen 

genereren. 

Zu
id-
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voedselvoorziening

89%
van de leerlingen van de 

Stéphanos Primary School uit 

standard 8 (58 van de 65 leerlingen) 

is geslaagd voor de eindexamens. 

dorpsontwikkelingsprogramma
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Het Family Adoption Program (FAP)
FAP (werkzaam in Thyolo, Zomba, 

Chikwawa en de omgeving van Blantyre) is 

verder gegaan met de hulp aan 

weeskinderen en kwetsbare kinderen en 

hun families. In totaal zijn er in 2019 288 

kinderen en hun families geholpen. Alle 

kinderen ontvingen schoolbenodigdheden, 

waaronder boeken, pennen, tassen, 

schooluniform en schoenen. In Chikwawa 

ontvingen 45 kinderen een geit uit het 

Goat for Girls programma. Eén  kind krijgt 

chemotherapie in het ziekenhuis van 

Blantyre en dit mag voorspoedig gaan.

Door de overstromingen begin maart waarbij 45 doden en 577 gewonden vielen, 

werden  in totaal 147.958 huishoudens geraakt. Het water verwoeste huizen, spoelde de 

oogst weg, alsmede voedsel en vee. Wegen en bruggen werden verwoest, 

elektriciteitskabels afgesneden en de toegang tot schoon en veilig water werd 

bemoeilijkt. Via sponsors in Nederland en Canada werd een voedselhulp programma 

opgezet. De geleverde maiszaden die door Stephanos werden verstrekt, konden eind 

2019 toch geoogst worden. 

Werkvakantie
In de zomer van 2019 zijn er ook jongeren voor een werkvakantie in Malawi geweest 

onder leiding van Job en Marita Oostdijk en een plaatselijke werker. Dit is inhoudelijk 

zorgvuldig voorbereid door de bestuurder, samen met de Malawiaanse directeur. Er was 

een groot bedrag opgehaald, waardoor er veel onderhoudswerkzaamheden konden 

worden verricht. Ook was er kinderclub met de kinderen van het weeshuis en de 

dagopvang. 

schoolbenodigdheden in ontvangst nemen

Midden-Malawi
Karin van Meeuwen werkt namens Stéphanos in een aantal dorpen rondom 
Lilongwe.

Met Gods hulp is het afgelopen jaar weer veel werk gedaan onder de mensen in Malawi. 

In de 5 dorpjes mocht het werk zijn voortgang vinden. De invulling van de training bleef: 

het Evangelie doorgeven en daarnaast kennisoverdracht rondom het verbouwen van 

gewassen en ontwikkeling van het dorp en de huishoudens. Dit jaar is een officiële 

boomplantdag gehouden, wat we in de toekomst hopen te blijven herhalen. Meer 

mensen brachten het foundations for farming in praktijk en ook meer mensen zijn een 

groentetuin gestart. Daarnaast zijn er zo’n 95 boeren die dit jaar voor minimaal 2 jaar 

het geleerde op hun veldjes in de praktijk brengen. De training wordt gegeven in de  

5 dorpjes en aan verschillende bestaande NGO’s in de omgeving van Lilongwe. 

Momenteel worden zo’n 300 mensen van de 500 mensen bereikt die in de dorpjes 

wonen. De laatste 200 zijn meestal niet geïnteresseerd, maar worden steeds 

uitgenodigd om de training te volgen. 

Helaas is het trainen van de 

farmers bij Bright Vision gestopt 

vanwege onwelwillendheid om te 

leren. Dit gaf zoveel problemen 

dat in overleg met het 

management van Bright Vision  

is besloten hiermee niet verder  

te gaan.  

Kinderwerk
Het kinderwerk mocht ook 

voortgang vinden, alhoewel terug 

is gegaan naar 1 klas per week, 

omdat er momenteel niet genoeg 

personeel is. Dit hopen we in 2020 

op te kunnen lossen omdat 
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hiervoor giften ontvangen zijn! De tiener-Bijbel girlsclub en de tiener-Bijbel boysclub 

mocht doorgang vinden. Ook dit jaar werden de kinderen naast het bijbelonderwijs 

voorzien van soyamelk en soyaburgers aan het einde van de les. De kinderen krijgen zo 

eiwitten binnen in het hongerseizoen. De kinderen van de tienerclub helpen om beurten 

bij het bereiden van de melk en burgers. Het aantal kinderen dat bij de Bijbelclub komt, 

is gestegen van rond de 70 naar tussen de 120 en 150.

Outreach
Op Nyenezi, een outreach programma in een 

arme buitenwijk van Lilongwe worden  

20 studenten getraind, die de afgelopen jaren 

de alfabetiseringsclass daar gevolgd hebben. 

Dit werpt z’n vruchten af, vooral in Bijbelkennis 

en de groentetuin, omdat mensen hier maar 

weinig of geen land bezitten. 

Ons land wordt momenteel bewoond door  

1 van de collega’s en in 2020 hopen we veel 

bomen te planten op dit land. Dit jaar is het 

land gebruikt door 5 mensen uit de dorpjes (die 

te weinig land bezitten) om geld te verdienen 

om zo meer eigen land te kopen om voor hun 

gezin te zorgen. Een ander deel werd gebruikt 

door de collega’s om hun mais te verbouwen. 

Naast de ontwikkelingen van Talandira Harvest 

Centre is er ook weer elke week discipelschap 

cursus gegeven. Dit jaar bij Karin thuis, omdat 

Logos kosten ging berekenen. Afgelopen jaar 

zijn er 2 studenten overleden, er zijn  

2 studenten overgebleven en zij naderen  

het einde van de cursus, waar we dankbaar  

voor zijn! 

Royson en Isaac, onze 2 stafleden zijn op een 

zesweekse cursus geweest, waarbij ze hebben 

geleerd om de jeugd te begeleiden en ze te 

stimuleren in leren van Bijbelkennis en dit in  

de praktijk te brengen in het dagelijks leven. 

Enkele eenmalige (terugkomende) activiteiten 

waren: kleding verkoop dag, kerstviering en 

boomplantdag dit jaar! 

2020
Ons land wordt momenteel bewoond door 1 van 

 de collega’s en in 2020 hopen we veel bomen 

te planten op dit land

Mid
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groentetuin
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Zambia 
In 2019 is er door veldwerkers gewerkt aan de uitvoering van hun missie. Dit is gedaan 

in de omgeving van Petauke, in nauwe samenwerking met lokale mensen die zo veel 

mogelijk betrokken worden bij de vormgeving en uitvoering van het werk. Daarnaast is 

er gewerkt aan interne fundraising. Hieronder vindt u een samenvatting van de 

werkzaamheden in 2019.

Evangelisatie
In dorpen rond Petauke zijn kinderen door middel van zondagsscholen bereikt met het 

Evangelie. Sommige dorpen hebben veel steun van Stephanos Zambia nodig. Die 

ondersteuning is geboden en tegelijkertijd is er gewerkt aan (het toewerken naar) 

overdracht aan lokale mensen/kerken. In andere dorpen kan de zondagsschoolleiding 

goed functioneren met weinig steun van Stephanos Zambia. Na de les was er in de 

sommige dorpen een Bijbelstudie voor jongeren, waarbij soms ook volwassenen 

aanwezig waren. 

In dorpen waar Stephanos Zambia werkzaam is, in het verleden werkzaam was en in 

nieuwe gebieden is een of meerdere keren in het jaar een Children’s Meeting 

georganiseerd: een twee- of driedaags programma over een bepaald thema. De 

Children’s Meetings zijn bemoedigend voor lokale mensen die het werk hebben 

overgenomen en zelfstandig werken, maar helpen ook om nieuwe mensen te bereiken. 

Om zondagsschoolleiders toe te rusten is hen een zondagsschooltraining aangeboden. 

Voor degenen die de tweejarige training succesvol hebben afgerond is een 

terugkomdag georganiseerd.

Met betrekking tot jongeren zijn trainingen rondom life skills en het Gebed des Heeren 

georganiseerd. 

De vertaling van de Van Dam kinderbijbel deel 2 is afgerond en Onani ndi Kumva (Kijk 

en Luister) is herzien. Beide boeken zijn geprint. Er is ook aandacht geweest voor de 

verspreiding en verkoop van Bijbels en christelijke lectuur.

Alfabetisering
Er is een bijeenkomst georganiseerd voor alle kerken in een gebied om hen toe te 

rusten om alfabetiseringslessen te starten in hun eigen kerk. Eén kerk is de lessen 

gestart. Sommige kerken in andere gebieden zijn op eigen initiatief gestart.

School-sponsorprogramma voor kwetsbare kinderen
Stephanos Zambia heeft eenenvijftig kwetsbare kinderen in het TSS-programma. Deze 

kinderen ontvangen het materiaal dat zij nodig hebben om onderwijs te volgen en het 

schoolgeld wordt voor hen betaald. Zes kinderen zitten in het OSF-programma. Dit 

programma is voor kinderen uit grade 8 en hoger. Zij zorgen zelf voor het 

schoolmateriaal dat zij nodig hebben, maar schoolgeld wordt voor hen betaald. 

Onderwijsresultaten zijn gemonitord door de veldwerkers. Uit de pilot met geiten is 

gebleken dat het te lang duurt voor er geld wordt gemaakt en daarnaast is het te weinig 

om (een deel van) schoolmaterialen te kopen. Wel ziet Stephanos Zambia dat het 

project een ander doel dient: het leert kinderen 

verantwoordelijkheid te nemen en zou hen kunnen 

motiveren school af te maken. Het programma zal 

daarom worden uitgebreid in 2020 D.V. 

Noodhulp
Kwetsbare mensen, met name ouderen en mensen 

met een handicap, zijn bezocht. Indien nodig werden 

zij materieel ondersteund op regelmatige basis. 

Tijdens een bezoek werd er met hen gebeden en/of 

uit de Bijbel gelezen.

evangelisatie
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Raad van Bestuur

dankbaar
 ●  voor alles wat in 2019 mocht worden gedaan.

 ● We zijn dankbaar voor alles wat in 2019 mocht 

worden gedaan. God is goed geweest voor ons 

allen, waardoor we ons werk konden doen.

 ● Graag melden we hier opnieuw dat we zeer 

erkentelijk zijn voor het vele, vele vrijwilligerswerk 

dat is verzet door werkgroepen, TFC's,  

commissies en vele anderen. Dit heeft zeker 

bijgedragen aan de bekendheid van ons werk  

in de reformatorische achterban.

 ● De financiële-, maar ook de adoptie- en de 

donateurs-administratie zijn keurig uitgevoerd 

door de medewerkers die we daarvoor in  

dienst hebben.

 ● We zijn blij dat de opvolging van Corrie de Jong 

door Martine Bijkerk-Smit zeer soepel is verlopen, 

waardoor Martine snel ingewerkt per 1 november 

van het verslagjaar, kon starten als management 

assistente voor de bestuurder, J. van der Ham.

 ● De bestuurder heeft niet alleen als taak om de 

diverse werkvelden in Nederland aan te (laten) 

sturen, maar ook de coaching (en soms indirecte 

aansturing) van de forse organisatie in Malawi. 

Daartoe heeft hij wekelijks, en soms vaker, contact 

met de directie aldaar (de heer Clifford Kuyokwa).

 ● De landelijke vrijwilligersdag, wederom in februari, 

was opnieuw druk bezocht. In een sfeer van grote 

verbondenheid rondom Gods Woord en het werk 

van Stéphanos kwamen we bijeen om te horen 

naar de voortgang van het werk in Afrika. Voor 

Zambia voerde Anneke het woord, Annemieke 

Treur nam afscheid, Sam en Geertrude Zwemer 

stelden zichzelf voor, Midden-Malawi (Karin) was 

present middels videobeelden en het werk op het 

Stéphanos-terrein in Zuid-Malawi werd door 

Clifford Kuyokwa gepresenteerd. Hij was voor de 

eerste keer in Nederland waar hij samen met de 

RvB (J. van der Ham) scholen, kerken, ondernemers 

en andere betrokkenen heeft bezocht.. 

 ● Op 22 februari 2019 vond de uitzenddienst van 

Sam en Geertrude Zwemer plaats, waarna zij op  

12 maart naar Zambia vertrokken. Helaas moesten 

zij wegens persoonlijke omstandigheden naar 

Nederland terugkeren. 

 ● De noodhulp die we (vooral) in maart 2019 in 

Malawi boden, was als gevolg van vernietigende 

overstromingen in de zuidoost hoek van Afrika. De 

noodtoestand werd uitgeroepen en we hebben als 

Stéphanos aanvullende middelen ingezameld én 

ter plaatse ingezet. De snelle medewerking van 

een drietal samenwerkende reformatorische 

kerken heeft ons zeer verblijd. Zij hebben bovenop 

de praktische noodhulp het ook mogelijk gemaakt 

direct Bijbels erbij te kunnen uitdelen.

 ● Tijdens zijn werkbezoeken aan Afrika probeert J. 

van der Ham zoveel als mogelijk de organisaties 

en de werkers te ondersteunen, alsmede 

strategische contacten te onderhouden en te 

leggen. Vermeldenswaardig is daarbij, dat 

Stéphanos op de synode council van de Reformed 

Presbyterian Church (RPC Malawi) mocht spreken 

en door die kerk als partner wordt gezien.

 ● Onze veldwerkers hebben ieder een eigen 

Thuisfrontcommissie (TFC). Het doel van een TFC is 

om de veldwerker zo goed mogelijk (financieel) te 

ondersteunen en haar in staat te stellen om haar 

werk te doen. De samenwerking met hen is prettig. 

Zij verrichten prachtig werk en leveren ook hun 

bijdrage aan de naamsbekendheid van de 

organisatie en het werk in Afrika.

 ● We kregen de toezegging dat de stichting Draagt 

Elkanders Lasten in 2020/2021 het land Malawi  

tot actieland heeft gekozen, met als hoofdproject 

de Reformed Secondary School, waarvan het 

ontbreken als een diep gevoelde (geestelijke) nood 

wordt ervaren. Deze actie-toezegging  heeft ons 

verwonderd en stemt ons dankbaar.

 ● De komende periode zal gericht zijn op verdere 

professionalisering van de organisatie, uitbouw van 

de werkzaamheden en meer verdieping van het 

strategisch beleid.

 ● De bestuurder dankt de RvT voor het in hem 

gestelde vertrouwen, alsmede alle betrokkenen 

voor de plezierige en respectvolle samenwerking.
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