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Algemene informatie 

De statutaire naam van de organisatie is Stichting Stéphanos. De stichting heeft als 

vestigingsplaats Katwijk aan Zee. 

De doelstellingen van de stichting zijn in haar statuten onder meer als volgt verwoord: 

 De zending over het rond der aarde te bevorderen door het ondernemen van 

economische activiteiten met gelden verkregen van particulieren, diaconieën, 

bedrijven enz. en wel ter ondersteuning van de gemeenten in die landen waar het 

werk op grond van Gods Woord wordt bedreven. 

 Waar mogelijk de plaatselijke bevolking in die economische activiteiten te laten 

functioneren om de bevolking een inkomen te doen verwerven. 

Op dit moment mag de stichting Stéphanos werken in Malawi en Zambia. 

Bestuur 

De verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting ligt bij haar bestuur. Het 

bestuur formuleert het beleid en geeft dat middels jaarplannen richting. Tevens wordt 

minimaal éénmaal per jaar door een tweetal bestuursleden een visitatiebezoek afgelegd aan 

Malawi en Zambia 

Het bestuur heeft per 31 december 2015 de volgende samenstelling: 

Ds R.P. van Rooijen, Oosterwolde (GLD), voorzitter 

J. Talen, Staphorst, 2e voorzitter 

F. van Duijn, Katwijk aan Zee, secretaris 

L. den Boer, Hendrik Ido Ambacht, penningmeester 

G. Mostert, Werkendam, 2e penningmeester 

J. Fuite, Genemuiden 

De bestuursleden worden, op voordracht van het bestuur, voor onbepaalde tijd benoemd. In 

het geval van het ontstaan van een vacature binnen het bestuur wordt bij de invulling van de 

vacature rekening gehouden met de benodigde deskundigheid alsmede met het feit dat het 

bestuur naar kerkelijke herkomst een afspiegeling dient te zijn van de achterban. 

 

Fondswerving 

Stéphanos is voor het uitvoeren van haar activiteiten geheel afhankelijk van bijdragen van 

derden. De stichting heeft daartoe een voorlichter/fondsenwerver in dienst voor 36 uur per 

week. Deze voorlichter/fondsenwerver benadert actief scholen, kerkenraden, verenigingen, 

ondernemers, enz. Zo ontstaan er mogelijkheden om op diverse plaatsen presentaties te 

geven. 



Een zeer belangrijke groep binnen Stéphanos wordt gevormd door de vrijwilligers. Binnen 

Stéphanos zijn dan ook diverse werkgroepen actief. De vrijwilligers van deze werkgroepen 

organiseren zeer veel activiteiten die gelden voor de stichting opbrengen. Ook zijn er diverse 

winkeltjes in het land, daar worden allerlei artikelen verkocht zoals kaarten, speelgoed, enz. , 

Hierdoor ontstaat er ook naamsbekendheid voor de stichting. 

Ook is Stéphanos zeer actief op de diverse beurzen die er in het land gehouden worden. 

Naamsbekendheid en verkoop staan daar hoog in het vaandel. Door middel van deze 

beurzen wordt het donateursbestand ook steeds uitgebreid. 

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten wordt gevormd door de verschillende 

adoptieprogramma’s die worden aangeboden. 

Door middel van het plaatsen van advertenties in diverse bladen worden de plaatselijke 

activiteiten en deelname aan beurzen bekend gemaakt. 

 

Achterban 

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 kwartaalblad (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. 

 

Kort verslag van werkzaamheden Stichting Stéphanos over 2015 

Zambia 

Ook in 2015 mocht het werk in Zambia voortgang hebben. Na het vertrek van Jeannette van 

Oostrum bleef Anneke van Asselt alleen over. Anneke heeft in dit jaar zeer veel werk 

verricht. Gelukkig kwamen Gerineke en Marieke Nieuwenhuis haar een drietal maanden 

helpen. Vele werkzaamheden werden er verricht op het gebied van evangelisatie, 

Bijbelcursussen, het opleiden van zondagsschoolmeesters en juffen, opvoedcursussen enz. 

Ook het project van de vertaling van de kinderbijbel van Van Dam vordert gestaag. Dit is een 

zeer belangrijk project. Kinderen in Zambia kunnen zo in hun eigen taal gedeelten uit de 

Bijbel op een (Bijbelse) kinderlijke manier lezen. Begin 2016 zal er gesproken worden over 

het laten drukken van deze kinderbijbel hier in Nederland. De financiën zijn zo goed als rond. 

In 2015 is ook geprobeerd, middels advertenties, om een vrijwilliger voor Zambia te vinden 

die Anneke zou kunnen helpen. Diverse pogingen zijn aan het begin van het jaar helaas 

mislukt. Vlak voor de zomer van 2015 is nogmaals een advertentie geplaats en daar zijn 

http://www.stephanos.nl/


reacties op gekomen, wat resulteerde in de aanname van twee vrijwilligers, Annemieke 

Treur uit Waarder en Irene Swets uit Nieuw-Lekkerland. Alvorens de beslissing viel zijn ze 

beiden tien dagen naar Zambia geweest om samen met Anneke van Asselt te kijken wat het 

werk inhoudt. De beide dames kwamen enthousiast terug en zagen het als hun roeping om 

naar Zambia te gaan. De inwerkperiode begon met taalstudie en cultuurcursus. Begin 2016 

zijn ze, na een afscheidsdienst in hun thuisgemeente, naar Zambia vertrokken. Ze worden, 

net als Anneke van Asselt, ondersteund door een Thuis Front Commissie. 

Malawi 

In het begin van het jaar 2015 waren er in Malawi heftige overstromingen, zo erg zelfs dat er 

mensen zijn overleden. Hele stukken land kwamen onder water te staan. Huizen stortten in 

en spoelden weg. Veel voedsel ging verloren. Stéphanos is direct hulp gaan bieden met 

bijvoorbeeld dekens, schoon water, voedsel, plastic (voor de huizen) enz. Er is tijdens deze 

overstromingen ook samengewerkt met stichting Timothéos en met de Generale Diaconale 

Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk. Op veel plaatsen mocht er hulp geboden 

worden. We zijn dankbaar dat er zoveel door donateurs en sponsoren gegeven is.  

Via een grote sponsor kregen we een extra gift van ruim € 100.000 (Kindernothilfe). 

Stéphanos moest er zelf ook wat bijleggen, maar door deze bijdrage kon Thea Mawaya–den 

Ouden ook in haar werkgebied het nodige doen. Meer dan 1000 gezinnen konden zo 

geholpen worden met voedsel. De eerste uitdeling was aan het begin van de hongerperiode 

en de tweede uitdeling was in april. Thea Mawaya kon haar vele werk doen, toch hebben we 

besloten te kijken naar iemand die haar terzijde kan staan en kan helpen om dit vele werk te 

doen. Het Out-Reach project vraagt veel aandacht en Thea Mawaya is daar zeer enthousiast 

mee bezig. 

Via onze interim manager Jos Joosse is er begonnen met een Water–Irrigatie project. Zijn 

kennis en kunde hiervan komt nu goed van pas. Via een grote sponsor in Nederland kwam er 

een bedrag van ruim € 60.000 binnen Daar kon heel wat voor gedaan worden. Door dit 

project kan er nu voor een tweede en soms zelfs voor een derde keer geoogst worden. De 

mensen in Malawi zijn er zeer enthousiast over. Het project loopt ook door in 2016. 

De personele bezetting is in Malawi ook gewijzigd. Als General Manager is benoemd Clifford 

Kuyokwa. Hij wordt door Jos Joosse ingewerkt. Helaas moeten we ook melden dat Corrie de 

Jong ons na 3 jaar gaat verlaten. Haar opvolger is geworden Mike Zangoni. Ook is er nog een 

vrijwilliger bij Stéphanos gekomen, Karin van Meeuwen uit Houten. Zij werkt al in Malawi 

voor KIMON maar is nu naar ons overgekomen. Zij wordt gesteund door een Thuis Front 

Commissie in Houten 

In 2015 zijn er ook jongeren voor een werkvakantie in Malawi geweest. Het was een 

enthousiaste ploeg mensen die veel voor de bevolking in Malawi gedaan heeft. Met name 

op ons terrein zijn ze actief geweest, ook met de kinderen. Een fors bedrag is er opgehaald 

en zodoende kon er veel gedaan worden. Ook hier waren Jos en Maaike Joosse de leiders. 



Het bestuur heeft besloten om ook in D.V. 2016 een werkvakantie te regelen, dit keer onder 

leiding van onze voorlichter en fondsenwerver de heer H. Droppert. In 2015 is hij zeer actief 

geweest op de beurzen, scholen, verenigingen, enz. 

Overige zaken 

In dit verslag mogen de werkgroepen en winkeltjes zeker niet vergeten worden. Zij vormen 

altijd de onmisbare schakels voor de naamsbekendheid van Stéphanos. Heel veel activiteiten 

zijn er weer geregeld en uitgevoerd. Zij zorgden er voor dat er via hun activiteiten, 

verkopingen, kaartverkoop enz. veel geld binnenkwam. 

Het adoptieprogramma breidt zich ook steeds verder uit. Stéphanos heeft nu ook een aantal 

studenten in adoptie. Adoptie van studenten is iets duurder dan de “gewone” adoptie, maar 

er is toch vraag naar. In 2016 zal dit project verder worden uitgebreid. 

In het bestuur namen we afscheid van Ds C. v.d. Berg en Ds G.R. Procee, en van de 

penningmeester dhr. A. Schot. 

Ds C. v.d. Berg was al sinds de oprichting van Stéphanos lid van het bestuur. Als opvolger van 

dhr. Schot is dhr. L. den Boer benoemd. 

Het bestuur kwam acht maal in een reguliere vergadering bij elkaar, daarnaast waren er de 

gesprekken met de veldwerkers, als zij met verlof waren, en de sollicitatiegesprekken. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. 

Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar 


