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Algemene informatie  

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

vestigingsplaats 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 en onderwijs te 

brengen 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. 

De missie van Stéphanos Zambia is om mensen brengen tot de kennis van Jezus Christus en 

om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden. 

Bij Stéphanos Zambia houden we ons o.a. met de volgende 4 activiteiten bezig: 

Evangelisatie. Met als doelstelling om mensen, in het bijzonder kinderen en jongeren, tot 
kennis van Christus te brengen. 
Alfabetisering. Zonder de vaardigheid om te kunnen lezen, kunnen mensen de Bijbel niet 
lezen. Daarom worden er alfabetiseringslessen georganiseerd voor de lokale mensen. 
Sponsorprogramma voor schoolkinderen. Sponsoring van weeskinderen, zodat zij het 
lokale onderwijs kunnen volgen. 
Veldwerk om te voorzien in lichamelijke noden, gericht op gezondheid. 

 

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 2016 de volgende samenstelling:  

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

J. Talen, Staphorst, 2e voorzitter  

L. den Boer, Hendrik Ido Ambacht, penningmeester  

G. Mostert, Werkendam, 2e penningmeester  

J. Fuite, Genemuiden  

J.G. Roodhorst, Sliedrecht  

K. de Wit, Nieuwerbrug 

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.  

 

Onze veldwerkers hebben ieder een eigen Thuisfrontcommissie. Het doel als TFC is om de 

veldwerker zo goed mogelijk te ondersteunen en haar in staat te stellen om haar werk te 

doen, zowel op praktisch en financieel gebied als door bekendheid te geven aan het project. 

 

Bureaumedewerker 

 

In 2016 legde dhr. F. van Duijn, secretaris van stichting Stéphanos, zijn bestuurslidmaatschap 

neer. Eerst is geprobeerd om een vrijwilliger te vinden die zijn taken als secretaris kon 

overnemen. Toen dat niet lukte, is er geadverteerd voor een bureaumedewerker, die diverse 

secretariële werkzaamheden kan verrichten (in samenwerking met de nieuwe secretaris, dhr. 

G. Mostert) om zodoende het bestuur te ontlasten. Vanaf 9 mei is de bureaumedewerker in 

dienst, eerst voor 16 uur per week en vanaf 1 oktober voor 24 uur per week.  

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 2016 

 

Zuid-Malawi 

 

Door het gebrek aan regenval gedurende de regenperiode (december – april) was er een 

slechte (mais)oogst. In 2015 was een groot deel van de oogst ook mislukt (door 

overstromingen en overvloedige regens). Omdat er twee jaar een slechte oogst was, is er in 

2016 door veel mensen honger geleden. Op verschillende manieren heeft Stéphanos hulp 

geboden: door het opnemen van extra kinderen in het dagopvangprogramma, door het 

aanbieden van maaltijden in de weekenden voor de dagopvangkinderen, door noodhulp te 

bieden aan de studenten van de secondary schools (voedselhulp) en in de gebieden van 

Outreach en FAP (voedselhulp, zaaizaad, irrigatieprojecten).   

 

Op het gebied van godsdienstige vorming zijn ook dit jaar weer de volgende activiteiten 

geweest: 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, samenkomst op de 

zondagmiddagen met alle weeshuiskinderen en moeders, catechisatie en wekelijkse 

assembly voor de studenten van de middelbare school en de beroepsopleiding. Verder is het 

boek ʼFirm Foundations‘ van mr. Daniel Mackenzie vertaald in het Chichewa.  

 

In 2016 waren er 329 leerlingen op de Stéphanos Primary School: 44 leerlingen uit het 

weeshuis, 145 leerlingen van de dagopvang en 140 leerlingen van de staf. Van de leerlingen 

van de Stéphanos Primary School uit standard 8 (53 leerlingen) is 80% van de 

weeshuiskinderen naar het voortgezet onderwijs gegaan en 100% van de 

dagopvangkinderen. De 92 leerlingen op het voortgezet onderwijs zitten op verschillende 

(kost)scholen en worden begeleid door de village father. Leerlingen die het voortgezet 

onderwijs goed afgerond hebben en gemotiveerd zijn, kunnen in aanmerking komen voor 

sponsoring van vervolgonderwijs. In 2016 waren er 9 leerlingen die op deze manier een 

studie konden oppakken of vervolgen.  

Het VTC (de beroepsopleiding) heeft in 2016 voor haar eigen fondsen gezorgd. Er zijn drie 

opleidingen gestopt (metselen, timmeren, lassen), maar vijf opleidingen zijn vervolgd: 

landbouw, elektrische installatie, hotel & toerisme, loodgieten, kleding maken. In totaal 

waren er in 2016 256 studenten op het VTC.  

 

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

http://www.stephanos.nl/
http://www.stephanos.nl/


weeshuis en de dagopvang (eieren, groenten, mais, vlees, melk). Verder konden de 

leerlingen van de Stéphanos Primary School en de landbouwopleiding aan het VTC praktische 

lessen volgen op de boerderij. Ook heeft de boerderij een functie voor de 

dorpsgemeenschappen rondom Stéphanos: door de maismolen en het verkooppunt (van 

eieren, groente, melk). 

 

Outreach is een dorpsontwikkelingsprogramma waar meer dan 2000 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. 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. In 2016 zijn de volgende activiteiten verricht: 

• Verzorgers van de kinderen zijn opgeleid in verschillende landbouwactiviteiten om toe 

te werken aan voedselzekerheid in de individuele gezinnen. Dit werd gedaan door 

landbouwirrigatie, geitenhouderij, groentetuinen en marketing. 

• 20 kleuterscholen zijn opgezet in de bergdorpen rondom de basisschool van 

Khombwe. Kleuters leren hier de eerste beginselen van het lezen en schrijven en 

krijgen de vrijheid om kind te zijn en met anderen te spelen. Daarbij worden zij in 

aanraking gebracht met God’s Woord door op kinderlijke wijze de Bijbelse kennis 

dichterbij te brengen. 

• 2 nieuwe kleuterlokalen zijn gebouwd zodat de kinderen een veilig en droog 

onderkomen hebben. Het dorp draagt stenen, zand en water bij voor de bouw. In dit 

gebouw wordt ook volwassenonderwijs gegeven.  

• 100 adoptiekinderen kregen extra hulp zoals schooluniform, lesmateriaal en zaden 

voor een groente tuin. 

• Met extra hulp uit Nederland worden er 4 klaslokalen gebouwd voor de lagere school, 

zodat de kinderen niet meer onder de mangoboom les krijgen of naar huis worden 

gestuurd als het regent.  

• 20 thuiszorgcomités zijn opgezet die de zorgen voor ouderen en kinderen op zich 

nemen en hulp bieden waar nodig. Omdat zij hele afstanden moeten afleggen door 

de bergdorpen, heeft ieder comité een fiets gekregen.  

• Het testen voor HIV/AIDS wordt normaal in de klinieken gedaan, maar in 

samenwerking met het ministerie van gezondheid vond dit een aantal keren plaats op 

de school. Hierdoor was het voor iedereen toegankelijk om zich te laten testen en 

verdere hulp te ontvangen. 949 volwassenen en 542 kinderen werden op deze manier 

geholpen.  

Het dorpsontwikkelingsprogramma staat onder verantwoordelijkheid van Thea Mawaya en 

uitvoering vindt plaats door 4 Stéphanos veldwerkers en vrijwilligers in de dorpen. De 

basisschool van Khombwe ligt aan de voet van het Michiru gebergte, op een afstand van 16 

km van Stéphanos. Het wegen netwerk is toegankelijk met de motor en auto, terwijl op 



sommige plaatsen men te voet verder moet. De meeste kinderen moeten meer dan 5km 

lopen om de school te bereiken. Khombwe is een uitgestrekt gebied waar geen hulp 

organisaties geweest zijn. Er is daarom een grote behoefte aan hulp, met name in de 

omliggende dorpen.  

Het dorpsontwikkelingsprogramma krijgt financiële steun van Kindernothilfe (Duitsland) en 

Stéphanos.   

 

Het Family Adoption Program (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 2016 waren er 280 gesponsorde kinderen. Een succesvol programma is het spaar- 

en leenprogramma voor mannen, vrouwen en jongeren in de dorpen. In totaal zijn er 120 

groepen actief, waaraan 2500 mensen meedoen. Ook worden er Community Based Child 

Centers gesteund in de gebieden waar FAP werkt, waardoor 5000 kinderen geholpen worden 

(onder andere d.m.v. voedsel) en ook is er Bijbelse training aan de vrijwilligers die er 

werkzaam zijn. In Chikwawa is er een ʼGoat for Girls’project (opgericht door Canadese 

vrijwilligsters), waardoor 200 meisjes worden gesteund.  

 

In 2016 is Jos Joosse verder gegaan met de aansturing en uitvoering van irrigatieprojecten in 

samenwerking met de manager van FAP en een Malawiaans team. Door overstromingen en 

daarna langdurige droogte waren veel huishoudens geraakt. Daarom is er veel aandacht 

besteed aan kleinschalige irrigatie ten behoeve van de landbouw.  

Er zijn enkele nieuwe projecten gestart, zodat er in 2016 in totaal 6 irrigatieprojecten liepen: 

in Chikwawa en Thyolo (FAP-gebied), Nkula (Outreach gebied) en bij de Stéphanos 

compound met in totaal 835 begunstigden. Er zijn drie zonne-irrigatiesystemen en 

trappompen.  

Zo proberen we meerdere oogsten per jaar te krijgen. Ook worden de boeren getraind en 

geleerd om meerdere gewassen / groenten te verbouwen en niet alleen mais.  

 

In de zomer van 2016 zijn er ook jongeren voor een werkvakantie in Malawi geweest. Het 

was een enthousiaste groep mensen die veel voor de bevolking in Malawi gedaan heeft. Met 

name op ons terrein zijn ze actief geweest met diverse onderhoudswerkzaamheden en ook 

was er kinderclub met de kinderen van het weeshuis en de dagopvang. Een fors bedrag is er 

opgehaald en zodoende kon er veel gedaan worden. Jos en Maaike Joosse gaven leiding aan 

de werkvakantie. 

Midden-Malawi 

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

Afgelopen jaar is er veel gedaan aan voorbereidende werkzaamheden om het Talandira 

Harvest Centre te kunnen gaan bouwen en verder ontwikkelen 

Er is een NGO opgezet in Malawi (met de naam: Stand as One Ministry).  



Er is bijna 3 hectare land gekocht met behulp van donors van Nederland en Canada. Zowel de 

NGO als het kopen van land zijn nog in proces van afronding.  

Naast het dorpje Kalulu zijn we afgelopen jaar gestart met het trainen van Foundations for 

Farming in vier andere dorpjes: Donjo, Mbira, Chowenga en Mpinzi. Daarnaast zijn een 

twintigtal jongeren van het weesprogramma Tandizo getraind in Foundations for Farming 

evenals de voogden of ouders van kwetsbare kinderen uit het Africare Foundation House.  

Van het dorpje Kalulu hebben dit jaar ruim 20 huishoudens het geleerde in hun eigen veld in 

de praktijk gebracht. Van de andere dorpjes hebben sommigen het in praktijk gebracht.  

Elke week is er minimaal één dag training gegeven in elk dorp, waarbij Gods Woord ook 

gebracht is. Daarnaast is er veel training gegeven rondom het verbouwen van gewassen en 

groenten, hygiëne, ontwikkeling, karaktertraining, alles in het licht van het Evangelie. Hoe 

kunnen we met Gods hulp goede rentmeesters zijn in deze wereld? Op het gekochte land is 

soya gezaaid, wat mede mogelijk is gemaakt door de bewoners van de dorpjes waar we 

werken. Vanwege de honger kregen de bewoners die op het land werken salaris in voedsel 

uitgekeerd. Gelden hiervoor zijn verkregen vanuit Nederland, via Stéphanos, door acties en 

door Canada Stand as One Ministry. Naast het werk met de volwassenen is er elke zaterdag 

zondagschool of kinderclub geweest. Studenten van de Bijbelschool Logos hebben zich als 

vrijwilliger belangeloos ingezet om de kinderen het Evangelie door te geven. Gemiddeld zijn 

er elke zaterdag zo’n 100 - 150 kinderen die het Evangelie mogen horen.  

Naast de ontwikkelingen van het Talandira Harvest Centre is er ook bijna elke week 

toerusting gegeven op de Bijbelschool Logos. Deze Bijbelse toerusting wordt momenteel 

gevolgd door zes studenten. We zijn dankbaar voor Gods hulp en leiding in alle 

werkzaamheden van afgelopen jaar en voor het gebed en meeleven van alle sponsors op 

welke manier dan ook en zien uit naar de vruchten met eeuwigheidswaarde.  

Zambia  

In 2016 zijn Anneke van Asselt, Irene Swets en Annemieke Treur als veldwerkers in Zambia 

werkzaam geweest om aan bovenstaande missie te werken. Beide laatstgenoemden hebben 

naast onderstaande werkzaamheden zich ook beziggehouden met taal- en cultuurstudie.  

De veldwerkers wonen in Petauke en werken uitsluitend in de omliggende dorpen, in nauwe 

samenwerking met de lokale mensen die zo veel mogelijk betrokken worden bij de 

vormgeving en uitvoering van het werk. 

Er is door de veldwerkers op verschillende manieren gewerkt aan uitvoering van 

bovenstaande missie, zoals hieronder beschreven. Daarnaast wordt er door middel van de 

verkoop van de opbrengst van de groentetuin en het houden en verkopen van kippen 

gewerkt aan interne fundraising.  

 

 

 



In 2016 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd/georganiseerd: 

 

- Evangelisatie 

Zo’n 1000 kinderen zijn bereikt door middel van kinderclubs in tien verschillende 

dorpen. Assistent-vrijwilligers vertellen de kinderen een Bijbelverhaal, er wordt 

gezongen, gebeden en een lied of Bijbeltekst aangeleerd. Na de kinderclub was er in 

de meeste dorpen een Bijbelstudie voor jongeren. Op deze manier zijn 110 jongeren 

bereikt met het Woord. In sommige dorpen waren er ook volwassenen aanwezig bij 

de Bijbelstudie. In twee dorpen hebben de jongeren Bijbelstudies gevolgd aan de 

hand van lessen bij de Apostolische Geloofsbelijdenis.  

Er is een zondagsschool seminar georganiseerd voor kerken in de omgeving van 

Mphanda, een dorp vlak bij Petauke. Tijdens deze seminar hebben de Zambiaanse 

bestuursleden lezingen gehouden over het belang van kinderwerk en de rol en 

verantwoordelijkheid van de kerk daarin. Aansluitend hebben belangstellenden 

gedurende een aantal weken een training gevolgd, die er op gericht is dat zij zowel 

inhoudelijk als praktisch in staat zouden zijn om een zondagsschool voor kinderen in 

hun eigen kerk te organiseren. De lessen zijn gegeven door een lokaal persoon. Deze 

training is in vier verschillende gebieden georganiseerd en vierenveertig participanten 

hebben de training succesvol kunnen afronden. Een aantal van hen heeft een 

zondagsschool in hun eigen kerk opgestart, waardoor het bereik van de organisatie 

groter is dan de bovengenoemde 1000 kinderen. 

Voor jongeren is in twee verschillende dorpen een jongerentraining georganiseerd 

rondom life skills als huwelijk, groepsdruk, keuzes maken en omgaan met 

verleidingen. Vijftig jongeren hebben deze training gevolgd.  

In 2016 is de Van Dam kinderbijbel (deel 1) gedrukt in het Cinyanja, de lokale taal van 

Petauke en omgeving. Een aantal exemplaren is al aangekomen in Zambia en daar 

wordt dankbaar gebruik van gemaakt door zondagsschoolleiders. De overige 

exemplaren worden in 2017 verwacht.  

Naast het bovenstaande is er aandacht geweest voor de verspreiding en verkoop van 

Bijbels en christelijke lectuur door lokale personen. Er is een boekje gemaakt over 

Jozef en de opstanding van de Heere Jezus en deze is verspreid.  

- Alfabetisering 

In verschillende dorpen hebben mensen alfabetiseringslessen gevolgd. Deze lessen 

zijn gegeven door Zambiaanse assistent-veldwerkers. Negentig mensen hebben 

succesvol het eindexamen gemaakt en konden daarom tegen gereduceerd tarief hun 

eigen Bijbel kopen.  

- School-sponsorprogramma voor weeskinderen 

Tweeënzestig weeskinderen ontvingen van de organisatie de goederen die zij nodig 

hadden om onderwijs te kunnen volgen (uniform, trui en schoolmaterialen). 

Onderwijsresultaten zijn gemonitord door de veldwerkers. Indien nodig zijn de 

school/verzorgers bezocht.  



- 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 wordt er met hen gebeden en/of uit de Bijbel gelezen. 

 

Overige zaken  

In dit verslag mogen de werkgroepen, winkeltjes en vele andere vrijwilligers 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. We zijn verder gegaan met het 

project studentenadoptie. Adoptie van studenten is iets duurder dan de “gewone” adoptie, 

maar er is toch vraag naar.  

In het bestuur namen we afscheid van dhr. F. van Duijn, secretaris.   

Dhr. Van Duijn heeft 26 jaar voor Stéphanos mogen werken, waarvan 24 jaar in het bestuur. 

Als opvolger van dhr. Van Duijn is dhr. G. Mostert nu (tijdelijk) secretaris.   

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

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

gesprekken met de TFC’s. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het 

bestuurslidmaatschap.  

 

Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar  


