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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 2017 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, interim-secretaris  

J. Fuite, Genemuiden  

J.G. Roodhorst, Sliedrecht  

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. 

 

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 2017 

 

Zuid-Malawi 

 

Stichting Stéphanos heeft hier verschillende afdelingen. 

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


Als eerste de Care-afdeling (zorg), bestaande uit het weeshuis, de dagopvang en het Holland 

Home (de kliniek). Begin 2017 waren er 223 kinderen in de dagopvang en 49 kinderen in het 

weeshuis. In 2017 heeft men gewerkt met als motto Taking a Mile with the community. Men 

will samenwerken met de gemeenschap in de zorg voor de kinderen. Er zijn gesprekken 

geweest met ouders of verzorgers en er zijn bezoeken gebracht aan de gemeenschappen. 

 

Vervolgens is er 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 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. Er zijn evangelisatieactiviteiten 

geweest bij sportwedstrijden (voetbal en netbal), in ziekenhuizen, in gevangenissen en in een 

evangelisatiecentrum in Milala. De boeken Firm Foundations en The trinity and the cults zijn 

vertaald in het Chichewa.  

De 97 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 2017 ging dit om 16 studenten. 

 

De volgende afdeling is de basisschool en de nursery. In 2017 waren er 320 leerlingen op de 

Stéphanos Primary School: 42 leerlingen uit het weeshuis, 148 leerlingen van de dagopvang 

en 130 leerlingen van de staf. Op de Nursery School zijn er 24 leerlingen. Er zijn 13 

leerkrachten op school.  

97% van de leerlingen van de Stéphanos Primary School uit standard 8 (39 leerlingen) is 

geslaagd voor de eindexamens.  

 

Het VTC (de beroepsopleiding) heeft in 2017 opnieuw voor haar eigen fondsen gezorgd. De 

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

loodgieten, kleding maken. In totaal waren er in 2016 270 studenten op het VTC. Hiernaast 

zijn er ook enkele informele opleidingen: kleding maken, elektrische installatie, metselen, 

timmeren. Aan deze opleidingen namen 50 studenten deel. In 2017 is de bibliotheek 

heropend en is er weer een bibliothecaris.  

 

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

het 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). Hierdoor kan de boerderij inkomen genereren.  



 

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 2017 zijn er activiteiten verricht in landbouw, onderwijs, 

gezondheidszorg en kinderbescherming. Dit heeft met name plaatsgevonden in Khombwe. 

Het dorpsontwikkelingsprogramma staat onder verantwoordelijkheid van Thea Mawaya. Zij 

heeft een counterpart en de uitvoering vindt plaats door 3 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. FAP heeft de volgende activiteiten: Landbouw, irrigatie, sponsorprogramma, spaar- 

en leenprogramma, Goat for Girls en steun aan leercentra voor jonge kinderen.  

 

In de eerste helft van 2017 zijn drie vrijwilligsters uit Canada werkzaam geweest op de 

compound. Zij hebben zich onder andere bezig gehouden met de sponsorprogramma’s en 

extra Engelse lessen op de basisschool.  

In de tweede helft van 2017 hebben twee Nederlandse vrijwilligsters zich ingezet voor de 

sponsorprogramma’s en het opzetten van een Special Education Program voor moeilijk 

lerende kinderen op de Primary School.  

 

In de zomer van 2017 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 mochten we weer trainen in de 5 dorpjes waar we onze training gestart zijn in 

2016. Zevenenveertig mensen brachten het geleerde in hun eigen veldjes in de praktijk. We 



hebben naast de reguliere training de training uitgebreid met een urine trainingprogramma 

en een zaadprogramma. Mensen hebben de mogelijkheid zaad te lenen als ze hun land op de 

geleerde manier bewerken. Na de oogst betalen ze dan de kosten van het zaad weer terug. 

Nieuw in de training was dit jaar de start van een Tiener-Bijbel-Farming-Football club. 

Ongeveer 15 tieners komen trouw naar de training en hebben een eigen voorbeeld tuin 

gestart.  

De kinderclubs werden nagenoeg elke zaterdag gehouden door onze trouwe studenten van 

de discipelschapscursus.  

De discipelschaps cursus mocht ook voortgang vinden. Vier studenten volgen deze training 

momenteel.  

We zijn dit jaar gestart met werven van een tweede Malawiaanse medewerker en per 1 

januari 2018 is Isaac gestart met werken bij ons.   

Het jaar 2017 was een jaar waarin wij verwachtten het Talandira Harvest Centre te kunnen 

gaan bouwen, maar God heeft zaken anders geleid. Na tweemaal drillen naar water bleek op 

het door ons gekochte terrein geen water te zijn op de plaatsen waar men het verwachtte.  

We zijn ons nu aan het oriënteren op andere stukken land waar wel water is om zo ons 

trainingscentrum te kunnen bouwen.  

De NGO processen gaan zeer langzaam en konden we dit jaar nog niet helemaal afronden. Er 

moet nog een document komen vanuit de overheid. Helaas kunnen we dit nog niet regelen 

door staking en onenigheid met de NGO organisatie.  

Een container is geplaatst op het terrein en zal worden omgebouwd tot woonhuis voor een 

stafmedewerker.  

Afgelopen jaar hebben we een student vanuit Malawi gehad die een afstudeer project had 

op agrarisch gebied. Hij heeft ons geholpen, maar helaas is zijn eindrapport nog niet af.  

Met Royson samen hebben we een start gemaakt aan het maken van ons curriculum voor 

het trainingscentrum.   

Op ons land hebben we diverse gewassen geplant, zoals pearl millet, fingermillet, soya, 

pinda’s en pigeonpea’s. We zien uit naar de oogt van deze gewassen.  

Ontwikkeling en verandering gaan zeer langzaam, zeker bij mensen die weinig of geen 

scholing hebben gehad. 

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  

Al het werk in Zambia is er op gericht mensen te brengen tot de kennis van Jezus Christus en 

daarnaast om mensen fysiek, materieel en geestelijk bij te staan. Het project kent vier 

onderdelen, namelijk evangelisatie, alfabetisering, school-sponsorprogramma voor 

weeskinderen en hulp in noodsituaties.  

In 2017 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 en 

varkens gewerkt aan interne fundraising.  

In 2017 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd/georganiseerd: 

- Evangelisatie 

Zo’n 460 kinderen zijn bereikt door middel van kinderclubs in zes verschillende 

dorpen onder de verantwoordelijkheid van Stéphanos Zambia. Assistent-vrijwilligers 

vertellen de kinderen een Bijbelverhaal, er wordt gezongen, gebeden en een lied of 

Bijbeltekst aangeleerd. In drie andere dorpen is gewerkt aan overdracht van de 

kinderclubs aan lokale mensen/kerken. In deze dorpen zijn 145 kinderen bereikt met 

het Evangelie. Na de kinderclub was er in de meeste dorpen een Bijbelstudie voor 

jongeren. Op deze manier zijn 70 jongeren bereikt met het Woord. In sommige 

dorpen waren er ook volwassenen aanwezig bij de Bijbelstudie. In zes dorpen is één 

of meerdere keren per jaar een speciaal kinderprogramma georganiseerd, een 

zogenoemde Children’s Meeting. Tijdens de Childrens Meeting, die twee of drie 

middagen duurt, horen de kinderen een Bijbelverhaal over een bepaald onderwerp en 

leren zij een bijpassende Bijbeltekst en een lied. Deze Childrens Meetings zijn met 

name georganiseerd in dorpen waar kinderclubs zijn overgedragen of waar het 

overdrachtsproces bezig is, omdat is gebleken dat dit zowel voor degenen die de 

kinderclub hebben overgenomen als voor de kinderen erg bemoedigend is.  

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

Kawere, een gebied 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 grotendeels gegeven door een lokaal 

persoon. Het eerste deel van de training, standard 1, is in twee verschillende 

gebieden georganiseerd en 29 participanten hebben deze 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 460 

kinderen. Het tweede deel van de training, standard 2, is in drie verschillende 

gebieden georganiseerd en succesvol afgerond door 24 participanten.  

Voor jongeren is in zeven verschillende dorpen een jongerentraining georganiseerd 

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

verleidingen. Deze training is door 151 jongeren gevolgd.  



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

Petauke en omgeving. Elke kerk in Petauke heeft twee exemplaren van deze 

kinderbijbel gekregen, zo ook alle scholen die bezocht worden door de 

sponsorkinderen van Stéphanos Zambia. Omdat is gebleken dat deze kinderbijbels in 

een behoefte voorzien, is in 2017 begonnen met de vertaling van de Van Dam 

kinderbijbel deel 2. 

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

Bijbels en christelijke lectuur door lokale personen. Er is in het Engels en Cinyanja een 

flyer gemaakt over de kern van het Evangelie en de Weg van verlossing en deze is 

verspreid. Aan jongeren die de jongerentraining succesvol hebben afgerond, is een 

boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld en volwassenen die de zondagsschooltraining 

hebben afgerond, hebben een kinderbijbel (Van Dam kinderbijbel of Kijk- en 

Luisterbijbel) gekregen. 

- Alfabetisering 

In 2017 heeft niemand succesvol de alfabetiseringslessen afgerond, met name 

vanwege gebrek aan interesse/doorzettingsvermogen. In 2018 zullen de 

alfabetiseringsgroepen meer in samenwerking met de lokale kerk georganiseerd 

worden. 

- School-sponsorprogramma voor weeskinderen 

Zesenvijftig weeskinderen ontvingen van de organisatie de goederen die zij nodig 

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

Onderwijsresultaten zijn gemonitord door de veldwerkers. De scholen en verzorgers 

zijn 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 ds. Kater uit Waarder en van dhr. De Wit uit 

Nieuwerbrug.  

Het bestuur kwam zes 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.  

 

 


