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

Werkendam. Op dit moment werkt de stichting Stéphanos in diverse districten in Malawi 

(Zuid-Malawi en Midden-Malawi) en Zambia (het oosten). 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 Stichting Stéphanos over het jaar 2021. Ook dit jaar werd beïnvloed 

door de wereldwijde coronapandemie. Ondanks dat, mochten we door middel van onze stichting 

weer mooie dingen tot stand brengen, waarover wij u graag middels dit verslag informeren. Het 

belangrijkste was dat wij hulp hebben kunnen bieden aan de meest kwetsbaren in de Afrikaanse 

samenleving en daarbij mocht het Woord van God centraal staan. Door alle betrokkenen heeft er 

veel werk plaats kunnen vinden. En onze grote en trouwe achterban heeft ons ook dit moeilijke jaar 

(financieel) gesteund. Daar zijn we hen zeer erkentelijk voor.

In alles zijn wij afhankelijk van de Heere in ons gehele doen en laten. Hij regeert! 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.

Namens het gehele Stéphanos-team wens ik u veel leesplezier!

Johan van der Ham 
Directeur/ Bestuurder
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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 RvB. De RvT heeft 

op 31 december 2021 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.

Het jaar 2021 is vanwege Covid-19 opnieuw anders 

verlopen dan andere jaren. Diverse activiteiten, 

maar ook de beurzen, konden hierdoor niet 

doorgaan. Gelukkig was er tussen de coronapieken 

nog wel het één en ander mogelijk en konden er 

verschillende (coronaproof) activiteiten worden 

georganiseerd. Wederom werd er ook gebruikt 

gemaakt van de online mogelijkheden. 

Door middel van social media en het plaatsen van 

advertenties in diverse bladen en het 

Reformatorisch Dagblad (RD) heeft Stéphanos de 

plaatselijke activiteiten en nieuws bekend gemaakt. 

Ook lanceerde Stéphanos in het RD, de diverse 

bladen én online weer haar jaarlijkse eindejaars-

advertentiecampagne. Door sponsoring van 

verschillende ondernemers kon er een kruiswoord 

puzzelactie worden opgezet. Deze volledig 

gesponsorde actie is in het RD geplaatst. 

Dit alles heeft zijn vruchten mogen afwerpen. Op 

deze wijze mocht ook in 2021 het werk onder de 

aandacht worden gebracht met daarbij o.a. de 

oproep om een gift over te maken, of om een 

kansarm (wees)kind te sponsoren. Ondanks alle 

coronamaatregelen mogen we erg dankbaar zijn 

hoe het jaar, ook op het gebied van fondsenwerving, 

voor Stéphanos is verlopen.

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
In Zuid Malawi is Stéphanos Children’s Home gevestigd. Deze organisatie bestaat uit de 

onderstaande afdelingen:

•  Zorgafdeling (Boarding, Dagopvang, Holland Home kliniek en apotheek)

• Secundair, spiritueel en tertiair onderwijs

• Boerderij en molen

• Stéphanos Outreach Adoption Program (SOAP)

• Family Adoption Program (FAP)

• Beroepsopleiding (VTC) en Tuinbouw Project

• Basisschool en de nursery (peuterschool)

Dit verslag belicht enkele activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden binnen de 

diverse afdelingen.

Care-afdeling
Aan het einde van 2021 waren er 174 kinderen in de dagopvang en 41 kinderen in het 

weeshuis. Een belangrijk doel van de afdelingen is, dat kinderen, het personeel en de 

gemeenschap spiritueel volwassen en zelfredzaam worden en zo bijdragen aan de 

spirituele inzet en sociaal-economische ontwikkeling van hun gemeenschappen. Daarom 

bevorderen we het christendom, de goede moraal en de zelfredzaamheid in hun leven 

door te evangeliseren en mogelijkheden te bieden voor secundair en tertiair onderwijs. Dit 

jaar kon er diverse malen zondagsschool worden gehouden. De kinderen hebben 

Bijbelverhalen gehoord, Bijbelverzen geleerd en gezongen.  De oudere kinderen leerden 

Catechismus vragen- en antwoorden uit hun hoofd en ter afsluiting hebben ze koor, zodat 

er geoefend kan worden voor het zingen in de kerk. 

Outreach in Zuid-Malawi

Kort verslag 
van werkzaamheden Stichting Stéphanos over 2021
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100 mensen (ouders / voogden) zijn getraind in bebossing of beheer van natuurlijke 

hulpbronnen tijdens een 5-daagse training, gefaciliteerd door het ministerie van 

Landbouw en mede gefaciliteerd door een getrainde lead farmer uit ons vorige 

projectgebied, Khombwe. De deelnemers leerden hoe ze boomzaailingen konden 

maken met behulp van door de mens gemaakt- en natuurlijk bos, soorten bomen, 

volwassenheid van de bomen en de impact op het milieu. Ze leerden hoe ze een 

bosbeheerplan moesten opstellen, waarbij alle invloedrijke leiders in de gemeenschap 

betrokken waren. Na de training ontvingen de 100 deelnemers 24 boomzaailingen van 

verschillende soorten (Bijvoorbeeld Acasia, moringa, pawpaw, geënte mango’s, etc) en 

kregen ze het advies om ze te planten als gemeenschappelijk bos en in hun tuinen en 

daarbij de groei van de bomen te bekijken.

100 kinderen kwamen in ons sponsorprogramma, waarbij zij een eigen schooluniform 

en schoolmateriaal ontvingen, maar ook een deken, een klamboe, een rugzak en een 

schoolbeker. 

Er zijn 2 leercentra gebouwd, maar ook zijn er 10 centra voor de ontwikkeling van jonge 

kinderen opgericht, gekoppeld aan bewustmakingscampagnes en training van de 

zorgverleners en commissieleden. Dit heeft 

geleid tot een toegenomen inschrijving 

van kinderen (406 in totaal) bij de ECD 

Centra. Het heeft ook de kwaliteit van 

de ECD-diensten verbeterd en vrouwen 

in staat gesteld extra tijd te hebben 

om andere taken uit te voeren 

terwijl hun kinderen in ECD-

centra zijn. SOAP leverde 

weegschalen aan alle 

ECD-centra, die 

worden gebruikt door 

Stéphanos Outreach Adoption Program (SOAP)
In oktober 2020 ging een 5-jarig project van start in de 

omgeving van de basisschool van Namitalala. Dit project 

biedt hulp voor 800 jonge kinderen, waaronder ook 

verstandelijk gehandicapte kinderen, en 400 leerlingen 

van de Namitalala basisschool. In 2021 konden er weer 

meerdere programma’s worden geïmplementeerd. 

50 vrouwen kregen een training over het gebruik van een 

brandstofefficiënte kachel gemaakt van klei (Chitetezo 

Mbaula), die minder brandhout gebruikt, waardoor het 

milieu wordt gespaard van ontbossing en bodemerosie. 

De vrouwen werd geleerd om de kachel te vormen en ze 

werden uitgedaagd om meer te produceren om dit 

systeem te verkopen en te introduceren in de 

gemeenschap. Om de kracht van de groepsvorming te 

benutten, stelden de deelnemers voor om een Chitetezo 

Mbaula Bank op te zetten en MWK 200 per week bij te 

dragen. Dit was op eigen initiatief en inmiddels heeft de groep elkaar geld kunnen 

lenen en zich kunnen bezighouden met kleinschalige bedrijfjes. Dit initiatief was een 

resultaat van wat ze tijdens de training hebben geleerd, omdat ze hebben geleerd dat 

de productie van houtskool het milieu schaadt en bijdraagt aan de opwarming van de 

aarde. Omdat de meeste van hun bedrijven afhankelijk waren van de 

houtskoolproductie, kozen ze er zelf voor om hiervan af te wijken en zich met hulp van 

de gevestigde bank te richten op andere manieren van handel, zoals de verkoop van 

mandasi (soort oliebollen), tomaten en andere kleine voedingsmiddelen. Eind december 

waren 50 kachels gegoten, in afwachting van gunstige weersomstandigheden om de 

kachels te kunnen gebruiken.  

Zu
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Vrouwen bakken brood voor hun bedrijfje

Verkoop van mandasi (oliebollen)

Koken op 

een brandstof 

efficiënte 

kachel
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gezondheidsassistenten om de groei 

van de kinderen te controleren. Zij 

hebben ook sterke fietsen gekregen 

waarmee ze de mensen op tijd 

kunnen bereiken. Goede voeding en 

groeicontrole heeft inmiddels geleid 

tot een terugname in het aantal 

ondervoede kinderen.

Het Family Adoption Program (FAP)
Dit programma is gericht op het ondersteunen 

van weeskinderen en hun verzorgers in hun 

eigen omgeving, zodat de kinderen goede zorg 

en begeleiding ontvangen. Op dit moment bevat 

het programma 263 schoolgaande kinderen, 

waaronder ook verstandelijk gehandicapte 

kinderen. Dit project is verdeeld over 3 gebieden. 

In al deze gebieden ontvingen kinderen het 

benodigde schoolmateriaal en uniformen, maar 

ook een klamboe, deken en een zak maïs. Voor 

de kinderen die naar het voortgezet onderwijs 

gaan, wordt het schoolgeld betaald. Tijdens de 

Covid-19-pandemie konden de kinderen niet 

zoals gewoonlijk bij elkaar komen, omdat de 

overheidsvoorschriften alleen bijeenkomsten 

van maximaal 100 personen toestonden. In 

plaats daarvan kregen de kinderen maandelijks 

een pakje maïsmeel en sojastukjes om thuis te 

eten. 

Verzorgers ontvingen Bijbels onderwijs om 

kinderen Bijbelverhalen te kunnen vertellen. En 

50 ouders kregen les van FAP in kleinschalige 

irrigatie. FAP leverde waterpompen, kunstmest, 

sproeiers en andere landbouwbenodigdheden 

als startpakket. De ouders hebben maïs en 

tomaten geteeld en kunnen het irrigatieproject 

ondersteunen met het geld dat uit de verkoop 

wordt gegenereerd. Een uitdaging is dat de 

ouders afhankelijk zijn van gehuurde grond, 

omdat het gebied niet genoeg land heeft om aan 

elk individueel gezin te worden toegewezen. 

De langdurige droge periode die het district 

Chikhwawa sinds half december 2020 heeft getroffen, heeft geleid tot verwelking van 

gewassen, waardoor ongeveer 64.432 huishoudens zijn getroffen. Dit was de tweede 

keer dat het district werd getroffen door een droge periode en het had grote invloed op 

door regen gevoede oogst in 2021. Stéphanos ontving financiering en hielp 500 

gezinnen onder FAP Chikhwawa met een bundel zoete aardappelranken, 1 kg 

maïszaden en 25 kg maïsmeel.

Bertha S. is een van de kwetsbare kinderen die profiteert van het 

Family Adoption Program. Bertha kreeg in 2018 één jonge vrouwelijke 

geit en de geiten hebben zich sindsdien meerdere malen 

vermenigvuldigd. Bertha woonde samen met haar familieleden in een 

zeer vervallen huis met riet en gras. Na de verkoop van een paar 

geiten heeft haar moeder een nieuw huis kunnen bouwen met 

verbrande bakstenen en bedekt met ijzeren platen.
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Midden-Malawi
Karin van Meeuwen werkt namens Stéphanos in een aantal dorpen rondom 
Lilongwe. Afgelopen jaar mochten zij en haar team met Gods hulp werken 
onder de mensen in Malawi. 

Landbouw
Er werd training aan de boeren gegeven, waarvan er ca. 60 boeren het geleerde in de 

praktijk brengen, waardoor ze een jaar lang voedsel hebben. Inmiddels zijn er ruim 

6000 Moringa bomen geplant. Deze bladeren kunnen na het drogen tot poeder worden 

vermalen. Elke dag een theelepel poeder is voldoende om veel extra voedingsstoffen 

binnen te krijgen, zoals eiwitten en vitaminen.

Kinder- en tienerwerk
De tienerclub heeft afgelopen jaar lang stilgelegen. Er is wel regelmatig gelegenheid 

geweest om de tieners les te geven in Bijbelstudie en farming.  

Kinderclubs konden pas in het najaar weer worden hervat. Zo’n 150- 200 kinderen 

kregen toen weer vijf dagen per week een maaltijd. Dit gebeurt alleen in het 

hongerseizoen om zo het ‘afhankelijkheidssyndroom’ te verminderen. Daarnaast krijgen 

ze 1 keer in de week bijbelonderwijs en ze leren versjes. Voor hen is dit jaar een 

opvanghuisje gebouwd waarin er 

spelletjes voor de kinderen zijn. Dit 

project hopen we in 2022 verder 

uit te breiden.

De Bijbelstudies zijn ondanks de 

toename van coronabesmettingen 

in Malawi halverwege 2021 door 

gegaan. De mensen in het dorp 

zien dat er in het dorp verandering 

gekomen is rondom gedrag naar 

elkaar.

Basisschool, nursery (peuterschool) en 
beroepsopleiding (VTC).
In 2021 waren er 387 leerlingen op de Stéphanos Primary 

School: 44 leerlingen uit het weeshuis, 178 leerlingen van 

de dagopvang en 168 private leerlingen. Op de Nursery 

School zijn er 41 leerlingen. 6 kinderen bezochten de 

speciale zorg klas. Leraren in opleiding van het 

nabijgelegen DAPP kwamen in oktober naar Stéphanos en 

kregen klassen toegewezen naast een gekwalificeerde 

leraar. 89 % van de leerlingen van de Stéphanos Primary 

School uit standard 8 (56 van de 63 leerlingen) is geslaagd 

voor de eindexamens. 

De school kreeg bureaus en stoelen van scholen in 

Nederland, die met de container waren meegekomen. De 

meubels werden in de klassen van 8, 7 en 1 gezet. Dit was 

een cadeau dat op tijd kwam omdat er een 

tekort aan bureaus en stoelen was.

Tuinbouw (horticulture)
Onze veldwerker, Jos Nieuwenhuijse is na 

zijn aankomst in Malawi begin juni gestart 

met het ontginnen van de tuin, zodat er 

voeding kan worden gegenereerd voor alle 

kinderen in de daycare en de VTC 

studenten. Aan het eind van 2021 zijn er 

enkele gewassen geteeld, die zijn geleverd 

aan de grote supermarkt Shoprite in 

Blantyre. 

Werkvakantie
De jongeren-werkvakantie kon ook dit jaar 

vanwege Covid19 en de restricties helaas 

geen doorgang vinden.

457
studenten, leidde de VTC

in 2021 op.
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Zambia 
In Zambia wordt er met dankbaarheid teruggekeken op het jaar 2021. Het programma 

werd aanpast aan de maatregelen van de regering en zo kon verspreiding van Gods 

woord doorgang vinden. De keerzijde was dat in de koude periode veel mensen ziek 

zijn geworden of overleden aan Covid. Velen verloren familieleden, vrienden en 

dorpsbewoners. Een moeilijke tijd.

Evangelisatie
Er is weinig christelijke literatuur in Engels of Cinyanja te koop in Zambia. Dit jaar 

konden er kleine boekjes en folders worden vertaald en uitgegeven. Deze werden 

uitgereikt aan kerken, studenten en gevangenissen. Veel mensen rondom Petauke, waar 

Irene en Anneke werkzaam zijn, hebben geen Bijbel. Stephanos Zambia heeft met 

korting Bijbels verkocht om het deze mensen mogelijk te maken een Bijbel te kopen. 

Ook zijn er Bijbelverklaringen en christelijke literatuur verkocht. Stephanos is 

welbekend bij de mensen uit de omgeving om deze verkoop.

Op 15 scholen in Petauke, aan de kinderen uit de sponsorprogramma’s en aan 

studenten van de zondagsschool lerarenopleiding konden de Van Dam Bijbels worden 

uitgedeeld.

Dit jaar zijn er ook weer Bijbelverhalen via de lokale radio uitgezonden. 

Er is naast de website www.kudziwazamulungu.com een nieuwe website gelanceerd 

www.aroundthebible.com.  Dit is een website voor Engelssprekenden. Hierop is 

Christelijke literatuur in Engels te vinden, filmpjes met Bijbelverhalen, Christelijke 

liederen voor kinderen en trainingen worden gepubliceerd. De eerstgenoemde website 

bevat nu alleen materiaal in Cinyanja. Kerken ontvingen leestassen met materialen erin, 

om hen te stimuleren volwassenen en kinderen te onderwijzen in de Bijbel ondanks 

Covid-19.

Zondagsschool
In de dorpen waar zondagsscholen niet konden plaatsvinden door de 

coronamaatregelen, werd “Bijbelverhaaltijd” ingezet, waarbij zondagsschoolleidingen 

Bijbelverhalen via de telefoon vertellen. In een aantal plaatsen is de wens van de kerk 

om een zondagsschool op te zetten, maar is het moeilijk om toegewijde personen te 

vinden die ook daadwerkelijk een zondagsschool willen leiden. Zo ook het opzetten 

van bijbelstudieklassen. Stephanos hoopt dat in 2022 een en ander kan worden 

opgezet. Alle benodigde zondagsschoolmaterialen konden wel worden uitgereikt.  

Kinderclubs hebben dit jaar niet plaats kunnen vinden. Dit wordt geprobeerd tot stand 

te brengen in D.V. 2022.evangelisatie
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School-sponsorprogramma voor kwetsbare kinderen
Stephanos Zambia heeft in 2021 27 kwetsbare kinderen in het TSS (Total School 

Sponsoring)-programma. Deze kinderen ontvangen het materiaal dat zij nodig hebben 

om onderwijs te volgen en het schoolgeld wordt voor hen betaald. 9 kinderen zitten in 

het SFO (School Fees Only)-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. Alle kinderen werden door Stephanos aangemoedigd om 

bonen te planten, die zij hebben gekregen. Op deze manier worden zij zich ervan 

bewust hoe ze manieren kunnen vinden om zelfvoorzienend te zijn. 

Overige hulp
Kwetsbare mensen, met name ouderen en mensen met een handicap, zijn dit jaar 

bezocht. Indien nodig werden zij materieel ondersteund op regelmatige basis (ook zeep 

en mondmasker werden uitgedeeld). Tijdens een bezoek werd er met hen gebeden en/

of uit de Bijbel gelezen.

Stephanos Zambia vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het klimaat en 

de klimaatverandering. Het is onze taak om zorg te dragen voor Gods schepping. 

Tijdens trainingen werd hier aandacht aan besteed. Stephanos geeft een voorbeeld 

door geen plastic leestasjes meer te gebruiken, maar papieren tassen met een sticker 

met Bijbeltekst en een oproep om goed zorg te dragen voor de natuur.

Aan het eind van 2021 

startten we de campagne 

over Esther, wat ervoor 

zorgde dat we aan het eind 

van 2021 nieuwe 

sponsorkinderen in ons 

programma konden 

opnemen. 

Esther
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Raad van Bestuur
 ● We zijn dankbaar voor alles wat in 2021 mocht 

worden gedaan. God is goed geweest voor ons 

allen, waardoor we ons werk konden doen. 

Ondanks alle beperkingen hebben er acties en 

online-zangavonden plaats kunnen vinden. Graag 

melden we hier opnieuw dat we zeer erkentelijk 

zijn voor het vele vrijwilligerswerk dat is verzet 

door werkgroepen, TFC’s, commissies en vele 

anderen. Ook zijn wij dankbaar voor de (financiële) 

steun van talloze trouwe ondernemers.  Dit heeft 

zeker bijgedragen aan de bekendheid van ons 

werk in de reformatorische achterban

 ● Onze veldwerkers hebben ieder een eigen 

Thuisfrontcommissie (TFC). Het doel van een TFC is 

om de veldwerker zo goed mogelijk financieel te 

ondersteunen en in staat te stellen om hun werk te 

doen. De contacten met hen zijn prettig. Zij 

verrichten prachtig werk en leveren ook hun 

bijdrage aan de naamsbekendheid van de 

organisatie en het werk in Afrika.

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

donateurs-administratie zijn keurig uitgevoerd 

door de medewerkers die we daarvoor in dienst 

hebben.

 ● De landelijke vrijwilligersdag kon helaas dit jaar 

niet plaatsvinden. Een gemis, omdat deze dag een 

waardevolle toevoeging is voor de onderlinge 

verbondenheid met Gods Woord en het werk van 

Stéphanos.  

 ● Op 15 mei 2021 vond de uitzendingsdienst van Jos 

en Caroline Nieuwenhuijse plaats. Ds. Baan leidde 

de dienst in de Gereformeerde Gemeente van 

Rotterdam-Zuidwijk. Op donderdag 3 juni 2021 

vertrokken Jos, Caroline en David naar Malawi, 

waar zij de volgende dag feestelijk werden 

onthaald door de kinderen van Stéphanos.

 ● Zaterdag 26 juni vond de eerste Stéphanos 

Fietstour plaats. Op deze zonnige dag startten ruim 

70 fietsers vanuit Katwijk naar Genemuiden. Alles 

mocht zonder ongelukken verlopen. Tot onze grote 

verwondering en dankbaarheid, bracht dit 

evenement ruim € 70.000,- op. De volgende 

Fietstour staat inmiddels alweer gepland.

 ● Per 1 juli werd het Project Talandira Harvest 

Centre in Lilongwe, het werkterrein van veldwerker 

Karin van Meeuwen en haar team, officieel 

ondergebracht bij Stéphanos Foundation Malawi. 

Voor die tijd was dit project in handen van Stand as 

One Ministry Canada. Stand as One Ministry 

Canada blijft het project financieel ondersteunen, 

maar de dagelijkse leiding is in handen van Clifford 

Kuyokwa, de directeur van Stéphanos Foundation 

Malawi. Nu de overdracht officieel een feit is, 

betekent dit concreet dat financiën, 

personeelszaken, overheidscontacten en 

besprekingen bij Stéphanos Malawi zijn 

onderbracht, waardoor onze veldwerker Karin 

van Meeuwen en haar team worden 

ondersteund door ons Malawische hoofdkantoor 

in Blantyre. Daardoor heeft het team de 

mogelijkheid om zich volledig met de 

inhoudelijke kant van de projecten rondom 

Lilongwe bezig te houden.  

 ● Eind 2021 kon Stéphanos berichten dat tot grote 

dankbaarheid 3 veldwerkers zijn aangenomen. 

Sanne Wittingen zal het team van Anneke en 

Irene in Zambia gaan versterken. Nico en 

Janneke den Hartog-de Visser met hun 4 

kinderen, zullen zich samen met Karin gaan 

inzetten voor het vele werk in en rond Lilongwe, 

Malawi. Inmiddels zijn de taalstudie en de 

andere voorbereidingen hiervoor in volle gang.

 ● De jaarlijkse RD-actie ging van start gegaan, 

met Malawi als hoofddoel. We hadden gehoopt 

een deel van de actieopbrengst te kunnen 

krijgen, om zodoende een stap te kunnen zetten 

naar de realisatie van een secondary school. 

Maar uiteindelijk is de keuze anders gelopen, en 

Stéphanos respecteert dat. Nu Stéphanos niet 

het instrument is om de actiemiddelen te gaan 

besteden, zijn we evengoed toch blij dat er 

mooie projecten in Malawi zijn gekozen rondom 

kerk, school en landbouw. Het uiteindelijke doel 

van ons werk is onze Afrikaanse medemens de 

hand reiken. En dat doen de gekozen 

organisaties ook.

 ● Omdat de kind-sponsorprogramma’s (financiële 

adoptie vanuit Nederland) een succesvol 

breekijzer is voor de start van meer 

onafhankelijkheid van kinderen/dorpen, wil 

Stéphanos jaarlijks 10% meer kinderen 

sponsoren. Aan het eind van 2021 startten we de 

campagne over Esther, wat ervoor zorgde dat 

we aan het eind van 2021 nieuwe 

sponsorkinderen in ons programma konden 

opnemen. 

 ● Nadat in de loop van 2021 de stichting 

Timotheos een rapport naar buiten heeft 

gebracht over het reilen en zeilen binnen hun 

organisatie, is er meer ruimte gekomen voor 

samenspraak en samenwerking. Daarvan heeft 

Stéphanos dankbaar kennis genomen en 

hebben we als beide organisaties de kans benut 

om elkaar beter te leren kennen, zowel op 

bestuurlijk niveau in Nederland als op het 

uitvoerend niveau in Malawi. We hopen dat dit 

verder zal mogen worden bestendigd in het 

belang van onze Afrikaanse naaste in nood.

 ● Er zijn wederom stappen ondernomen om de 

organisatie verder te professionaliseren en het 

strategisch beleid te implementeren. Ook in 

2022 zal Stéphanos hiermee verder gaan, samen 

met het uitbouwen van de werkzaamheden. 

 ● De bestuurder dankt de RvT voor het in hem 

gestelde vertrouwen, alsmede alle betrokkenen 

voor de plezierige en respectvolle 

samenwerking.

dankbaar
 ●  voor alles wat in 2021 mocht worden gedaan.
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Een bewogen en niet altijd eenvoudig jaar, het jaar 2021. Ondanks dat het een 

‘coronajaar’ was, is ook 2021 een jaar onzes Heeren. En mogen we het ook een 

gezegend jaar noemen.

Stichting Stéphanos krijgt een gezicht door de mensen die zich voor onze 

doelstelling inzetten. En dus is het mensenwerk, wat feilbaar is. Maar God gebruikt 

gewone mensen zoals ‘de Stéphanossers’ om iets in Zijn Koninkrijk te mogen doen. 

Dat maakt ons dankbaar en nederig.

In financieel opzicht was het een jaar van voorspoed. En dat ondanks het feit dat 

vele individuen, gezinnen en bedrijven het niet makkelijk hadden, mede als gevolg 

van de pandemie. Des te opmerkelijker, en tot verwondering stemmend ook, dat we 

dan zelfs geld apart konden zetten voor zaken die dringend moeten gebeuren in 

ons werk in Afrika.

Onze vele vrijwilligers, (kandidaat-)veldwerkers, werkgroepen, TFC’s, 

bureaumedewerkers, lokale werkers in Malawi en Zambia mochten als team 

binnen de uitdijende Stéphanos-familie samenwerken aan ons gemeenschappelijke 

doel: lenigen van de geestelijke en materiële nood van onze Afrikaanse naasten, 

speciaal de (wees)kinderen. 

Het is onze wens en bede dat we daartoe ook in de komende jaren van God de 

gezondheid, de mensen en de middelen mogen blijven ontvangen.

Slotwoord


