Sponsor of donateur worden
In Malawi wonen ongeveer 2.000.000
weeskinderen. Zij hebben niemand in hun
omgeving die voor hen kan zorgen. U kunt
een kind redden van een leven op straat
door hem of haar te sponsoren. Wilt u zich
samen met ons inzetten om deze weeskinderen en hun omgeving te helpen? Word
sponsor of donateur! Uw bijdrage helpt!
Als sponsor of donateur blijft u volledig
op de hoogte van de ontwikkelingen in
Zambia en Malawi. U ontvangt vier keer
per jaar ons magazine met het laatste
nieuws en verhalen uit het veld.
U bent al donateur vanaf € 5,- per jaar.

Wilt u donateur worden? Meldt u aan via
www.stephanos.nl/donateur-worden, stuur
een email naar info@stephanos.nl of stuur
uw gegevens op naar Stichting Stéphanos,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam
Of bel met 06 - 143 31 164.
Sponsoring is mogelijk vanaf € 20,- per
maand. Als sponsor kunt u via Stéphanos
communiceren met uw sponsorkind.
Wilt u sponsor worden?
Bel 06-30122167 of stuur een email naar
adoptie@stephanos.nl.

Help ons mee om de kinderen in Malawi en Zambia een
toekomst te geven.
Maak een gift over op bankrekeningnummer:
NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stéphanos
Of maak uw gift eenvoudig over via de QR code
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Wilt u ee
n
presenta
tie of
voorlich
ting op
school o
f verenig
in
Bel voor
meer info
rmatie:
06 - 301
67 172 o
f mail
voorlich
ting@st
ephanos.
nl

Stéphanos is een reformatorische stichting die hulp biedt aan de
meest kwetsbaren in Malawi en Zambia, namelijk (wees-)kinderen.
Ook hun familie en dorpsgenoten profiteren hiervan.
In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk en onderwijs,
met de Bijbel in de hand. Het doel van het verschaffen van hulp in
Malawi, is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van
langdurige afhankelijkheid. In Zambia zijn de werkzaamheden
hoofdzakelijk gericht op evangelisatie.

g?

dieten en landbouwvoorlichting, voedselprogramma’s, aids en malaria preventie
programma’s en kindsponsorprogramma’s. Met onze programma’s bereiken we
meer dan 7000 kinderen.

Midden-Malawi

De Stéphanos activiteiten

Malawi en Zambia zijn twee bijzonder arme landen in Afrika. Eén
van de grootste problemen in deze buurlanden is het aantal weeskinderen. Zowel in Malawi als in Zambia zijn dat er meer dan een
miljoen. Veel van deze kinderen verloren hun ouder(s) aan HIV / aids
en zijn zelf ook besmet. Zij staan nu alleen en hebben niemand die
voor hen kan of wil zorgen.

Stéphanos Midden-Malawi houdt zich met
de volgende kernactiviteiten bezig:
Bijbelse toerusting, evangelisatie en ontwikkelingswerk.
In dit programma - in dorpjes rondom Lilongwe - combineren wij evangelisatie en
landbouwtraining.
Daarnaast organiseren we kinder- en jongerenclubs waar we zowel aandacht besteden aan de Bijbelse boodschap als aan
sport en spel.
In Lilongwe wordt er Bijbelse toerusting
gegeven aan de studenten van Logos Ministries, een theologische school midden
in de stad. De focus van deze training is
gericht op vier pijlers: Het Woord, het ge-

bed, het gemeente zijn, en getuigen zijn in
de wereld.
Deze training is er mede op gericht dat de
studenten na afronden van de training in
staat zijn zelf deze training te geven in
hun lokale kerk, omgeving, of waar ze
ook werkzaam zijn.
Stéphanos opereert vanuit de hoofdstad
Lilongwe. Vanuit deze stad worden in het
omliggende gebied de diverse werkzaamheden uitgevoerd.

Zambia
In Zambia houdt Stéphanos zich bezig
met vier kernactiviteiten: evangelisatie,
alfabetisering, kindsponsoring en diaconale programma’s. Vanuit Stéphanos’
standplaats Petauke, een stadje in het
oosten van Zambia, worden verschillende
dorpjes in de omgeving bediend. We mogen veel kinderen, jongeren en volwassenen bereiken met het evangelie.

Zuid-Malawi
Sinds 1989 is Stéphanos in Malawi om
weeskinderen te helpen, in de regio Chileka, in het dorp Gomeza. Chileka ligt in
het zuidwesten van Malawi vlak bij de
grens met Mozambique. Er is in de loop
van de jaren een Stéphanosweesdorp ontstaan van ongeveer 14 hectare. In het
Stéphanosdorp zijn onder andere een
weeshuis, een peuter- en basisschool, een
vakschool, een keuken voor het dagopvangprogramma, een maismolen, (leer-)
boerderij en een kliniek.
De weeskinderen worden voorzien van Bij-

bels, schooluniformen, voedsel, schoenen,
klamboes, dekens en schoolmateriaal.
De basis voor onze projecten ligt in Gods
opdracht om onze naasten lief te hebben
en het Evangelie te verkondigen. Het
Evangelie wordt gedeeld door middel van
zondagsschool, catechisatie, Bijbelstudie,
weekopeningen en -sluitingen en evangelisatie in de regio.
Om zoveel mogelijk kinderen en hun omgeving te kunnen helpen hebben we verschillende soorten projecten in de dorpen,
zoals landbouwprojecten d.m.v. microkre-

Kijk voor meer informatie op
www.stephanos.nl

