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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.
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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 verschaff en van materiële hulp, is 

het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid.

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Stéphanos over het jaar 2020. Door de wereldwijde 

coronapandemie is het afgelopen jaar anders gelopen dan wij ooit hadden kunnen bedenken. 

Ook voor onze stichting heeft dit consequenties gehad, waarover wij u graag middels dit verslag 

informeren. Ondanks alles konden wij wederom hulp 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 in aangepaste vorm plaats kunnen vinden. En onze grote en trouwe achterban 

heeft ons ook dit moeilijke jaar (fi nancieel) gesteund. Daar zijn we hen zeer erkentelijk voor.

In 2020 is nog duidelijker naar voren gekomen dat wij afhankelijk zijn 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.

Ik wens 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 Raad van Bestuur. 

De RvT heeft op 31 december 2020 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 profi elen 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-profi elen, 

alsmede met het feit dat het fi jn 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 2020 is zo anders verlopen dan we gedacht hadden. Vanwege Covid-19 

konden vele activiteiten -en ook de beurzen- niet doorgaan. Dit had natuurlijk 

gevolgen voor de inkomsten. Gelukkig was er bij alle betrokkenen inspiratie om 

toch een aantal coronaproof activiteiten te organiseren. Zo is er meer gebruik 

gemaakt van de online mogelijkheden. Omdat Stéphanos de bekende producten 

niet op beurzen kon verkopen is er een eenvoudige webshop (www.stéphanos.

nl/webshop) opgezet om deze producten toch aan de man te brengen. Dit werkt 

naar volle tevredenheid. Daarnaast is er in samenwerking met werkgroep 

Genemuiden een fotokaarten webshop (www.fotokaarten-stéphanos.nl)  

opgezet. Deze webshop is in november online gegaan en loopt erg goed.

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 een donatie van een betrokken ondernemer kon er in december een 

Stéphanos-fl yer bij alle 49.000 RD-magazine lezers worden bezorgd. Mede door 

deze fl yer is Stéphanos uitgebreid in beeld geweest. Een andere ondernemer 

sponsorde een radiocommercial op Groot Nieuws Radio, die in de maand 

november 4 keer per dag werd uitgezonden. Dit alles heeft zijn vruchten mogen 

afwerpen. Op deze wijze werd ook in 2020 het werk onder de aandacht 

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

kindje 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 Stichting Stéphanos kan niet zonder een achterban. Of 

het nu gaat om donateurs of om de vele vrijwilligers, het 
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Zuid-Malawi
In Zuid Malawi is Stéphanos Children’s Home gevestigd. Dit is georganiseerd in de vorm 

van een in Malawi gevestigde NGO, met een eigen Malawiaanse Board onder leiding 

van een Malawiaanse directeur. 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 de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden binnen de 

afdelingen.

Care-afdeling
Aan het einde van 2020 waren er 213 kinderen in de dagopvang en 46 kinderen in het 

weeshuis. In 2020 is doorgewerkt met het motto Taking a walk with the community (Samen 

oplopen met de gemeenschap). Helaas moesten de meeste bijeenkomsten worden 

geannuleerd door de Covid-19 regelgeving. Ook waren de scholen gesloten van maart t/m 

oktober 2020. Het was voor de kinderen zwaar om thuis te zijn en niet naar school te 

kunnen. Stéphanos heeft hulp kunnen bieden aan de dagopvangkinderen thuis, door een 6 

wekelijkse donatie te doen van maïs, bonen, ontsmettingsmiddel en groene zeep. 

Outreach in Zuid-Malawi

Kort verslag 
van werkzaamheden Stichting Stéphanos over 2020
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•  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.

•  Een Kinderbeschermingsraad werd opgezet, waarbij trainingen werden gegeven aan 

leiders en ouders, maar ook aan de kinderen zelf.

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 305 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 mais. Voor de kinderen die naar het voortgezet 

onderwijs gaan, wordt het schoolgeld betaald.  Gedurende het jaar kon voedsel en 

desinfectiemateriaal worden uitgereikt, mede door de Covid-Noodhulp-actie die begin 

april vanuit Nederland werd opgezet. Ondanks deze hulp, waren er ook tegenslagen. 

Vanwege onvoldoende budget, ontvingen basisschoolleerlingen dit jaar geen 

schooluniform, schoenen en een tas en konden ook niet alle geplande activiteiten 

plaatsvinden. 

Geestelijke vorming
De Kijk en Luister Bijbel 1 en de Van Dam Bijbel 2 konden 

worden uitgereikt aan de verzorgers, waarvan dankbaar 

gebruik wordt gemaakt door de verzorgers en 

zondagschool medewerkers. Zij krijgen onderwijs en 

begeleiding in het onderwijzen van de kinderen. Ook de 

boekjes van Mary Jones in Chichewa en Engels die wij 

mochten ontvangen van de GBS, konden worden 

uitgereikt aan de kinderen.

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 kinderen, waaronder ook 

verstandelijk gehandicapte kinderen, en 400 leraren en 

ondersteuners van de Namitalala basisschool. In 

samenwerking met de Malawiaanse regering werden 

diverse activiteiten tot stand gebracht om armoede te 

bestrijden en bewustwording te creëren voor problemen die zelf kunnen worden 

opgelost. De covid-pandemie veroorzaakte tegenslagen in de implementatie van het 

programma. Scholen waren gesloten, kinderen zwierven over straat en hun 

onderwijsontwikkeling stagneerde hierdoor. Maar met gezamenlijke inzet van SOAP en 

het management konden veel activiteiten toch doorgang vinden.

•  Vanuit het ministerie van Landbouw zijn er 10 Hoofd-boeren opgeleid die praktische 

hulp bieden op het gebied van landbouw. Na een 5-daagse training ontvingen zij 

een fi ets, regenpak, een cap en een t-shirt, waardoor zij transport hebben en 

herkenbaar zijn in de omgeving.
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De 10 hoofdboeren

100 kinderen in het sponsorprogramma

Geestelijke vorming
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Basisschool, nursery 
(peuterschool) en 
beroepsopleiding (VTC)
Dit jaar was de school gesloten 

van maart tot en met oktober 

door de covid-pandemie. 

Ondanks deze sluiting, mocht de 

school 6 vrouwelijke studenten 

verwelkomen die voor hun studie 

les kwamen geven op de school. 

Een nieuwe hoofdmeester kon 

worden benoemd, Dhr. P.J. Chikuse, die januari 2021 is gestart met zijn werkzaamheden. 

In 2020 waren er 367 leerlingen op de Stéphanos Primary School: 41 leerlingen uit het 

weeshuis, 189 leerlingen van de dagopvang en 136 private leerlingen. Op de Nursery 

School zijn er 48 leerlingen. Er zijn 14 leerkrachten op de basisschool en een leerkracht 

en assistent-leerkracht op de Nursery School. 84 % van de leerlingen van de Stéphanos 

Primary School uit standard 8 (51 van de 61 leerlingen) is geslaagd voor de 

eindexamens. De VTC ging begin 2020 van start met 260 studenten, maar door diverse 

omstandigheden waaronder covid, daalde dit aantal naar 209 studenten aan het eind 

van het jaar. 

Werkvakantie
De jongeren-werkvakantie kon dit jaar vanwege Covid19 en de restricties helaas geen 

doorgang vinden.

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

Landbouw
De corona-pandemie zorgde ervoor dat er veel tijd overbleef voor het werk op het land. 

In december kon een bos aan Moringabomen worden geplant, vanwege een 

sponsorbijdrage. Dit zorgde ook voor werkgelegenheid voor 6 van onze boeren. In de 

toekomst kan dit wellicht worden uitgebreid naar een inkomst opbrengende 

boomgaard. Daarnaast is er een store room gebouwd voor onze boeren waar ze hun 

mais in kunnen bewaren.

Kennisoverdracht rondom het verbouwen van gewassen en de ontwikkeling van 

huishoudens kon helaas maar summier doorgang vinden vanwege de corona-restricties. 

Deze restricties hadden ook tot gevolg dat dit jaar minder nieuwe boeren zijn gestart 

met het volgen van onderwijs. 

84%
van de leerlingen van de Stéphanos 

Primary School uit standard 8 (51 

van de 61 leerlingen) is geslaagd 

voor de eindexamens. 
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Kinder- en tienerwerk
De tienerclubs konden blijven samenkomen, omdat die clubs uit maximaal 20 tieners 

bestaan. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand, kon onder de tieners het hele jaar 

door training worden gegeven en Bijbelstudie worden gehouden. Kinderclubs konden 

helaas niet plaatsvinden, vanwege de ca. 150 kinderen die hierbij aanwezig zijn. Wel 

ontvingen de kinderen 

sojamelk en sojaburgers. 

De kinderen krijgen zo 

eiwitten binnen in het 

hongerseizoen. De 

kinderen van de 

tienerclub, die wel 

doorgang kon vinden, 

helpen om beurten bij het 

bereiden van de melk en 

burgers. 

Outreach
Op Nyenezi, een outreach programma in een 

arme buitenwijk van Lilongwe worden 20 

studenten getraind, die de afgelopen jaren de 

alfabetiseringsclass hebben gevolgd. 

Medewerkers
Er konden vanwege sponsoring 2 nieuwe 

medewerkers worden aangenomen. Zij zijn 

inmiddels ingewerkt en hopen in 2021 een 

studie te gaan volgen op een foundations for 

farming school. Na afronding van deze studie is 

het mogelijk uit te breiden naar meer dorpjes. 

Royson en Isaac, 2 stafl eden zijn op een 

6-weekse 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. 

20
Studenten worden getraind, die de

afgelopen jaren de alfabetiseringsclass

hebben gevolgd.
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Zambia 
In 2020 is er door onze veldwerkers Anneke en Irene gewerkt aan de uitvoering van de 

Stéphanos missie 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. Door Covid-19 moesten werkzaamheden anders worden ingevuld, maar mocht er 

ook veel moois tot stand komen.

Evangelisatie
Door de pandemie zijn kerken gesloten. Om toch mensen te bereiken met Gods Woord, 

zijn er diverse activiteiten tot stand gekomen. In samenwerking met lokale mensen zijn 

er fi lmpjes gemaakt met Bijbelverhalen in Engels en Cinyanja. Deze verhalen worden 

vergezeld van tekeningen die passen bij het verhaal. Deze fi lmpjes zijn verspreid via 

Whatsapp en Bluetooth. Ook zijn er Bijbelverhalen via de lokale radio uitgezonden. Er is 

een website ontwikkeld www.kudziwazamulungu.com waarop Christelijke literatuur in 

Engels en Cinyanja, fi lmpjes met Bijbelverhalen, Christelijke liederen voor kinderen en 

trainingen worden gepubliceerd. Er mochten fl yers 

worden verspreid met diverse onderwerpen. Kerken 

ontvingen leestassen met materialen erin, om hen te 

stimuleren volwassenen en kinderen te onderwijzen 

in de Bijbel ondanks Covid-19. Ook is er een Bijbels 

dagboek ontwikkeld in Engels en Cinyanja, die mocht 

worden verspreid.

Op het gebied van alfabetisering heeft in 2020 helaas 

niets plaats kunnen vinden. Wel mochten begin dit 

jaar nog 3 tienertrainingen plaatsvinden.

Zondagsschool
Zondagsscholen konden bijna het gehele jaar niet 

plaatsvinden. Wel is er een nieuw programma 

ontwikkeld: Bijbelverhaaltijd. De 

zondagsschoolleidingen werden gestimuleerd om de 

kinderen Bijbelverhalen via de telefoon te vertellen. 

Later in het jaar zijn er bezoeken afgelegd in 

verschillende dorpen, waarin volwassenen 

samenkwamen om Bijbelverhalen voor te bereiden 

die thuis konden worden verteld. Dit programma 

helpt ouders om hun kinderen zelf te onderwijzen. En 

een mooi bijkomend voordeel van het programma is dat de veldwerkers in contact 

komen met nieuwe mensen, waardoor er diverse mogelijkheden waren om het Woord 

van God te verkondigen.

School-sponsorprogramma voor kwetsbare kinderen
Stéphanos Zambia heeft in 2020 34 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. 11 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. Door Covid-19 heeft de regering het lesprogramma aangepast. 

De kinderen hebben dit lesprogramma gevolgd en werden door eigen familieleden 

begeleid.  

Noodhulp
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.
evangelisatie
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Raad van BestuurRaad van Bestuur
● We zijn dankbaar voor alles wat in 2020 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 vrijwilligerswerk dat is verzet 
door werkgroepen, TFC’s, commissies en vele 
anderen. Dit jaar is er veel creativiteit bij onze 
vrijwilligers boven gekomen, waardoor er ondanks 
alle beperkingen toch veel moois tot stand is 
gekomen. Ook zijn wij dankbaar voor de 
(fi nanciële) steun van talloze trouwe ondernemers.  
Dit heeft zeker bijgedragen aan de bekendheid van 
ons werk in de reformatorische achterban.

● De fi nanciële-, maar ook de adoptie- en de 
donateurs-administratie zijn keurig uitgevoerd 
door de medewerkers die we daarvoor in dienst 
hebben.

● 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 Irene het woord, Midden-Malawi 
(Karin) was present middels videobeelden, 
Willemien vertelde over haar werk in Zuid-Malawi 
en het werk op het Stéphanos-terrein in Zuid-
Malawi werd door Cliff ord Kuyokwa gepresenteerd, 
die voor de tweede keer in Nederland was, waar hij 
samen met de RvB (J. van der Ham) scholen, 
kerken, ondernemers en andere betrokkenen heeft 
bezocht. Jos en Caroline stelden zichzelf voor en 
Corrie de Jong nam afscheid.

● In april 2020 kon Stéphanos starten met het 
Covid-19 Community Response Project. Het 
Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden 
Gereformeerde Gemeente in Nederland maakte dit 
fi nancieel mogelijk. Er werd door de community-
vrijwilligers informatie over het virus doorgegeven 
in de dorpen. Er werden handwasfaciliteiten, zoals 
zeep en een vat met tap voor de gezinnen van de 
projecten SOAP (Stéphanos Outreach Adoption 
Program) en FAP (Family Adoption Program) en 
hun omringende dorpsgenoten uitgedeeld. Ouders 

en leraren werden ondersteund bij het 
huisonderwijs en doordrongen van de 
gezondheids- en hygiënemaatregelen en zij 
ontvingen een Bijbel. En er werd schrijfmateriaal 
voor SOAP en FAP kinderen uitgereikt voor hun 
thuis-schoolwerk. 

● In mei 2020 bereikte een container de compound 
van Stéphanos Malawi met een kostbare vracht. 
Naast diverse hulpgoederen voor de scholen en 

kleding en schrijfmateriaal voor de kinderen, 
bevatte deze container  9900 exemplaren van de 
Van Dam 2 Kinderbijbel in Chichewa en 5000 
exemplaren van de Kijk & Luister Bijbel deel 1 in 
Chichewa. Ook mochten wij van de GBS boekjes in 
Chichewa en Engels met het verhaal van Mary 
Jones ontvangen, waarmee de kinderen konden 
worden verblijd.

● Op 13 mei 2020 mochten onze toekomstige 
veldwerkers Jos en Caroline Nieuwenhuijse 
een gezonde zoon, David, ontvangen. Het 
lag in de bedoeling om na de geboorte naar 
Malawi af te reizen, maar door de covid-
pandemie liep dit grote vertraging op. De 
uiteindelijke uitzending vond 15 mei 2021 
plaats. 

● Onze veldwerkers hebben ieder een eigen 
Thuisfrontcommissie (TFC). Het doel van een 
TFC is om de veldwerker zo goed mogelijk 
(fi nancieel) te ondersteunen en haar in staat 
te stellen om haar 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.

● In 2019 kregen we 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. Helaas kon 
deze actie vanwege Covid-19 geen 
doorgang vinden. We hopen dat deze actie 
in 2021/2022 zal worden gerealiseerd.

● Op 2 oktober heeft ondergetekende met het 
motto: “de bestuurder als vrijwilliger” op de 
fi ets een tocht van bijna 260 km van 
Ouddorp naar Staphorst afgelegd. Deze 
actie was een groot succes, bracht bijna 
25.000 euro op en getuigde van een grote 
verbondenheid van alle Stéphanos 
vrijwilligers, werkgroepen, TFC’s, sponsors 
en meelevenden.

● De komende periode zal gericht zijn op 
verdere professionalisering van de 
organisatie, uitbouw van de 
werkzaamheden en meer verdieping en 
implementatie van het strategisch beleid.

● 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 2020 mocht worden gedaan.
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Ook het Stéphanos-werk is mensenwerk. Met vreugde en teleurstelling. Met 

verwachte en onvoorziene ontwikkelingen. Inclusief alle fouten en gebreken die we 

met elkaar laten zien. We verrichten ons werk in afhankelijkheid van de levende 

God, Die dagelijks onze veldwerk(st)ers, de lokale Afrikaanse medewerkers, onze 

Nederlandse staf en talloze vrijwilligers de kracht en gezondheid geeft om hiermee 

door te gaan. Wij willen graag resultaat zien, dat is vanzelfsprekend. God echter 

geeft de vrucht op Zijn geheel eigen wijze. En omdat Hij regeert, mogen we vast 

geloven dat ook al ons werk niet tevergeefs is geweest de afgelopen 30 jaar, ook 

niet in 2020, en zien we vertrouwend uit naar de tijd die voor ons ligt.

Slotwoord


