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Timotheos Magazine is een uitgave van 
Stichting Timotheos. Doel van deze stichting 
is het ondersteunen van het werk van de 
Timotheos Foundation. We willen de Malawiërs 
helpen de armoedespiraal te doorbreken én 
hen in aanraking brengen met het Evangelie. 
De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat 
we op eigen scholen aan Malawische kinderen 
geven, of dat we financieel haalbaar maken 
voor hen. En waar we ook zijn, we verlenen de 
broodnodige zorg én brengen het Evangelie.
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meditatie

“Te dien dage zal des HEEREN 
SPRUITE zijn tot sieraad en tot 

heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot 
voortreffelijkheid en tot versiering dengenen 

die het ontkomen zullen in Israël.”

Jesaja 4:2

ds. M. van Sligtenhorst, Nieuwleusen 

O, wat zal het laag aflopen met Juda en Benjamin. Als de 
HEERE Zijn volk in het oordeel van de ballingschap gaat 
brengen, dan neemt Hij hen alle sieraden af. De natuurlijke 
schoonheid van het vrouwelijk haar zal zelfs niet veilig 
zijn. De vijandelijke Chaldeeën zullen vele vrouwen van 
hun vrouwelijke schoonheid beroven. Ze zullen straks 
niets meer hebben om mee te pronken. Zelfs niet met hun 
mannen, want ook van hun mannen zullen ze beroofd 
worden. Dat zal de HEERE aan Zijn volk doen als het in 
ballingschap gaat. De bruid Israël zal arm en sierloos ach-
ter moeten blijven door eigen schuld. 

Lange tijd zal het erop lijken dat er niemand meer is die 
zich over deze vuile bruid ontfermt. Israël mag dan wel 
na 70 jaren terugkeren uit ballingschap om de HEERE te 
dienen, maar zal Israël ooit weer schoonheid bezitten? 

“Te dien dage”, zo zegt de Schrift. Als Christus geboren 
zal worden. Hij zal neerdalen uit de hemel om die bruid 
te wassen van al haar vuil. Hij zal Israël versieren en weer 
met haar schoonheid doen pralen, want “des HEEREN 
SPRUITE zal zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de 
Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering 
dengenen, die het ontkomen zullen in Israël.”
Binnenkort zullen we weer stil staan bij de geboorte van 
de Heere Jezus in Bethlehems stal. Wie ziet in de kribbe 
het allerdierbaarste Sieraad van de Vader? Wie krijgt oog 
voor Hem? Daar komen de herders. Zij zien het Sieraad 
van de Vader. Daar komt een Simeon en hij bedrijft de al-
lergrootste vreugde die denkbaar is, want hij mag het ook 
zien. Die oude Anna komt er ook bij en heeft het Sieraad 
van de Vader beleden. En dan dat weesmeisje in Malawi. 
Hoe komt dat toch? Omdat hun blinde zielsogen geopend 
zijn. Maar draai nu de vraag eens om. Hoe komt het dat 
u nog nooit echt in de kribbe gezien hebt, wat u moest 
zien? U ziet nog schoonheid in uzelf. O, zalige ogen, die 
in Hem hun heil en hoogst geluk mochten aanschouwen. 
“Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen.” (Ps. 45:3) 

Hoe komt het dat u nog nooit echt 
in de kribbe gezien hebt, wat u 
moest zien? 
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van het werkveld
tekst: Bep Kloktekst: Gerrit Oomen

Eindelijk komt er beweging in het laatste 
gedeelte van de noodhulp. Naast het ‘agogo 
feeding’ progamma, waar u elders in dit blad 
ook iets over kunt lezen, komt de herbouw van 
huizen nu in beeld.

Noodhulp: huizenbouw
Als ze klaar zijn met stenen bakken, worden wij 
weer ingelicht. Als er genoeg stenen gebakken 
zijn om al de huizen in het dorp te metselen, gaan 
wij van start om funderingen te bouwen. In alle 
discussies werd al snel duidelijk dat de fundering 
echt het belangrijkste gedeelte van het huis is. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om met 
betonblokken een fundering te metselen, die niet 
door water aangetast wordt, die niet afbrokkelt 
en ook niet verzakt. We hopen de funderingen 
allemaal tegelijk te metselen (per dagcentrum), en 
vervolgens aan de ‘community’ te overhandigen. 
De regionale leiders hebben de verantwoording 
op zich genomen om te zorgen dat de mensen 
het huis tot een goed einde brengen. 

Sommige mensen vinden deze werkwijze 
moeilijk, want we kunnen hen toch best meer 
geven of moeten hen zelfs meer geven. Anderen 
juichen dit plan toe. Want op deze manier geven 
we de mensen de eigen verantwoordelijkheid, 
laten we ze werken aan hun eigen, betere 
woning waarvan ze eigenaar mogen zijn. We 
bidden dat deze hulp hun mag helpen in de bouw 
van hun huis, in het voorkomen van problemen 
in de toekomst, maar vooral het belang van ‘dé 
fundering’ te leren. Niet alleen in betonblokken, 
maar vooral die Rots, waar we allemaal op 
bouwen moeten.

van het werkveld

Gerrit

Het was een aardig lange discussie over hoe de 
herbouw van de huizen toch dient te gebeuren. 
Iedereen heeft andere ideeën en het is best 
moeilijk om tussen al de regels door te lezen 
en de beste oplossing te kiezen met het geld 
dat we ontvangen hebben. Uiteindelijk zijn we 
met een mooi plan gekomen. Op elke dagcentra 
zijn er tussen de 15 en 25 kinderen, wiens 
huis is ingestort of zo goed als is ingestort. In 
totaal zijn dit bijna 150 gezinnen. We hebben 
de regionale leiders bij elkaar geroepen en het 
volgende plan gedeeld. Al de gezinnen die in 
aanmerking komen, worden per dagcentrum bij 
elkaar geroepen. Als alle gezinnen instemmen tot 
een samenwerking om weer huizen te bouwen, 
kunnen ze beginnen met stenen bakken. We 
gaan dus niet huis voor huis, maar gezamenlijk 
meerdere huizen bouwen. Als de een te zwak is, 
kan de ander helpen. De een is goed in metselen, 
de ander kan dan weer water dragen. Zo wordt 
het een gezamenlijk project. 

Een maalt ijd voor 
de bejaarden

We zijn erg dankbaar dat we dit programma 
weer kunnen starten. Bejaarden zijn een 
kwetsbare groep. Ze krijgen vaak niet 
voldoende te eten, omdat ze afhankelijk zijn 
van de hulp van anderen. Als het al moeilijk 
is om rond te komen voor je eigen gezin, dan 
komen opa en oma toch vaak op de tweede 
plaats. 

Voor hen is het dan ook bijzonder om drie keer 
in de week een gezonde, voedzame maaltijd 
te krijgen. Bovendien is het ook fijn om andere 
leeftijdsgenoten te ontmoeten en hen te 
spreken. Je ziet de dankbaarheid op hun oude, 
verweerde gezichten als ze met een gevulde 
maag al strompelend weer terugkeren naar 
hun dorp. “Ndakhuta!” zeggen ze dan als je ze 
begroet. “Ik ben verzadigd!”

Niet alleen de agogo’s zijn ontzettend 
dankbaar voor dit programma, maar ook 
pastor Tsegula, de pastorale werker van het 

kinderzorgcentrum in Namitambo. 
Hij schreef een brief naar het management om 
hen te bedanken voor dit programma. 
Tegelijk vertelde hij ook iets van zijn 
ervaringen met de agogo’s. Hieronder 
een gedeelte van zijn brief, vertaald in het 
Nederlands. 

Een agogo is vorige week overleden. Ze ging 
al jaren niet meer naar de kerk. Maar, toen 
ze naar het centrum kwam en het evangelie 
hoorde preken, keerde ze terug naar huis en 
was ze zó onder de indruk van de boodschap 
die ze gehoord had, dat ze het aan de mensen 
in het dorp vertelde. Zelfs het hoofd van haar 
dorp was geraakt, toen hij getuigenis hoorde 
uit de mond van deze agogo. Enkele dagen 
later overleed ze.

Sind begin oktober zijn we weer begonnen 
met de ‘agogo feeding’ (maaltijd voor 
bejaarden). Zo’n 200-250 agogo’s komen drie 
keer in de week naar het kinderzorgcentrum 
voor een warme maaltijd. Daarnaast wordt 
Gods Woord aan hen voorgelezen en uitgelegd 
door onze pastorale werkers. Eén keer in de 
maand krijgen ze een zak van 25 kg. maismeel 
mee naar huis. Zelfs het hoofd van haar 

dorp was geraakt
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We danken de Heere dat Hij met de heilige 
geest heeft gewerkt in de ziel van deze agogo. 
Uit de getuigenis die ze sprak, bleek dat ze echt 
overtuigd was van zonden en het evangelie 
mocht geloven. Daarna stierf ze.

Er is nog een agogo. Haar neven geven haar het 
advies om thuis te blijven, vanwege haar leeftijd. 
Maar, ze weigert het. Ze blijft naar het centrum 
komen en vertelt dat haar ziel opleeft als ze de 
boodschap hoort verkondigen. Ik probeerde haar 
ervan te overtuigen dat ik al andere agogo’s thuis 
heb bezocht, die niet meer zover kunnen lopen. 
“Ik kan ook bij jou thuis komen.” Ze zegt: “Pastor, 
maak je geen zorgen, bezoek anderen. Ik zal hier 
blijven komen om het woord van God te horen.”

Het is bemoedigend om te horen dat er niet 
alleen een honger is naar voedsel voor het 
lichaam, maar toch ook een honger naar 
geestelijk voedsel. Het is iedere keer als ik op 
een centrum kom, weer ontroerend om te zien 
hoe aandachtig ze luisteren naar het lezen en 
uitleggen van de Bijbel. Ze stemmen dan soms 
hardop in met diegene die Gods Woord uitlegt. 
Dan hoop en bid ik dat het gestrooide Zaad van 
Gods Woord vrucht mag dragen in hun harten.
Bidt u met ons mee of de Heere met Zijn Geest 
wil werken in de harten van deze agogo’s?

tekst: Bep Klok
van het werkveld van het werkveld

tekst: Thera Verdouw

Vakant ie en weer 
naar school

Schoolvakantie betekent niet automatisch 
niets doen. De leerkrachten gebruiken de 
eerste en de laatste week van de vakantie 
om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. 
De kleuterleerkrachten volgden tijdens alle 
schoolvakanties een training over ‘ontwikkeling 
in de vroege kinderjaren’, die ze deze vakantie 
met goed resultaat hebben afgerond. Ook gaan 
een aantal onderwijsassistenten tijdens de 
schoolvakanties naar school voor een parttime 
opleiding voor leerkracht. Verder hebben we 
tijdens de vakantie weer interviews gehouden 
voor nieuwe leerkrachten. Ook organiseerden 
we weer een bijeenkomst voor alle school- en 
adjunctdirecteuren om terug te kijken op het 
achterliggende schooljaar en afspraken te maken 
voor het nieuwe schooljaar. Kortom: er was 
genoeg te doen! 

Vakantie-Bijbel-weken
Voor de kinderen is vakantie niet altijd even leuk. 
De meesten gaan veel liever naar school, omdat 
ze dan wat te doen hebben. Gelukkig mogen ze 
wel elke dag naar het kinderzorgcentrum komen 
voor eten en een Bijbelverhaal. Het was heel fijn 

dat er dit jaar weer een werkvakantiegroep 
kon komen. Deze vrijwilligers organiseerden 
Vakantie-Bijbel-weken op alle kinderzorgcentra. 
Niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor 
de kinderen uit de omgeving. Wat was er 
veel animo en wat hebben ze genoten van de 
activiteiten en de aandacht! We hopen van 
harte dat het gezaaide Woord gezegend is aan 
hun harten.

Weeshuisjes
De kinderen van de weeshuisjes hebben 
genoten van hun jaarlijkse uitje. Dit jaar 
gingen de kinderen van Mulinga op bezoek in 
Mbulumbuzi, de kinderen van Mkomabasa in 
Namitambo en de kinderen van Chigumikire 
gingen naar een klein wildpark. Alleen de reis 
met de minibus was al een enorme belevenis! 
En wat is het leuk om na zo lang rijden net zo’n 
huis te zien als waar je zelf woont. Of een giraf 
in het echt! De collega’s waren verantwoordelijk 
voor het dagprogramma van de dag. Op wat 
autopech na liep het allemaal gesmeerd. 
Iedereen genoot, ook de collega’s. Ik denk dat 
de kinderen dit niet snel zullen vergeten!

Weer naar school
Inmiddels zit de vakantie er weer op. Op 
10 oktober zijn de scholen begonnen en er 
wordt weer hard gewerkt. Wij zijn alweer bezig 
met het voorbereiden van de examens van 
term 1 én met de voorbereidingen voor kerst. 
Eind november beginnen de examens en half 
december is het alweer vakantie dv! Maar zover 
is het nog niet… 

Terwijl in Nederland de scholen weer zijn 
begonnen, kregen de kinderen in Malawi 
in vakantie. Dit jaar dus pas in september 
en maar vier weken. Door corona was de 
schoolkalender verschoven en op deze 
manier probeert de overheid alles weer 
recht te trekken. Inmiddels zijn de scholen 
weer begonnen.   
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van het werkveld
tekst: Bart Lodder

Twee jaar geleden vertelde een docent uit het 
voortgezet onderwijs mij dat veel scholieren, 
die financieel worden ondersteund door een 
organisatie, niet serieus zijn op school. Dit 
wordt versterkt doordat de ouders/verzorgers 
de scholieren geen aandacht geven, hen niet 
stimuleren, vanwege het feit dat zij de kosten 
niet zelf betalen. Het resultaat is dat veel 
van deze scholieren ‘een loopje nemen’ met 
school.

We hebben voorwaarden gesteld om structuur 
en discipline in ons scholierenprogramma te 
krijgen én te houden. Daarbij is ons eerste doel 
een hoopvolle toekomst voor de scholier zelf, 
de tweede is om uw donaties op een juiste 
manier te besteden.

Een voorbeeld wat betreft onze (nieuwe) 
voorwaarden heeft betrekking op de 
schoolresultaten van onze scholieren. 

In Malawi maken de scholieren in de tweede 
klas een tussentijds examen, en in de vierde 
klas het eindexamen. Deze examens zijn 
bindend. In het Malawiaanse schoolsysteem 
zijn examens in klas één en drie niet bindend. 
Veel van de leerlingen in deze klassen zijn dan 
ook minder gemotiveerd.

Vanuit Timotheos hebben we andere 
voorwaarden gesteld. Als scholieren zakken 
voor klas één of drie, moeten ze de betreffende 
klas overdoen. Als je de lesstof in klas één niet 
begrijpt en zakt voor het examen, hoe kun je 

dan slagen voor het tussentijdse examen in 
klas twee?
Alle scholieren krijgen in alle vier de jaren één 
mogelijkheid om te herkansen. Dit houden 
we nauwkeurig bij. Als je dus voor de tweede 
keer zakt in deze jaren (uitzonderingen 
daargelaten) mag je niet verder. Wanneer 
we deze regels niet stellen, zien we dat 
scholieren vaak niet hard leren, omdat ze 
rekenen op een herkansing. Uiteraard gaan we 
uit van het feit dat, als onze scholieren in het 
programma komen, ze intelligent genoeg zijn 
om het voortgezet onderwijs af te ronden! We 
sturen hen naar kwalitatief goede scholen en 
daarom vragen we van hen geen onmogelijke/
onredelijke zaken.

We merken dat de scholieren het naleven van 
onze voorwaarden lastig vinden. Dit vereist 
veel geduld en uitleg. Sommige scholieren 
verlaten de school, als ze horen dat ze moeten 
herkansen. Enerzijds proberen we met de 
studenten te praten en hen te bewegen terug 
te keren naar school. Anderzijds hebben we 
een programma met regels dat gevolgd moet 
worden. 
Het voelt soms als ‘tegen de stroom in’. 
Het Malawiaanse schoolsysteem, hoe 
veel scholieren omgaan met financiële 
ondersteuning, het streng toezien op structuur 
en discipline (iets wat hier in Malawi ook 
best ongewoon is) vereist wijsheid, kracht en 
moed voor iedere dag. Ook het omgaan met 
teleurstellingen. We willen u daarom vragen 
om voor het werk van Timotheos Malawi, de 
personeelsleden en alle kinderen, scholieren en 
studenten te bidden!

Tegen de stroom in
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Bezoek aan Malawi
Eind oktober brachten we, samen met de leden van de 
nieuwe Raad van Toezicht (RvT), een bezoek aan Malawi. 
Het is voor de RvT belangrijk om het werk, dat in Malawi 
gedaan mag worden, te zien en te ervaren. 
We kijken terug op een intensieve, maar bijzonder mooie 
week. We werden door het team in Malawi gastvrij 
ontvangen. De RvT-leden hebben veel gezien en di-
verse gesprekken gevoerd. We bezochten een aantal 
kinderdagcentra en scholen. We maakten een kerkdienst 
mee. We zaten bij Bijbellessen en gingen mee naar een 
intakegesprek van enkele kinderen. We bezochten de 
christelijke David Livingstone school voor voortgezet 
onderwijs (die door diverse van onze scholieren bezocht 
wordt). Ook brachten we een bezoek aan collega-organi-
satie Stephanos.
De heer Van Burg, voorzitter van de RvT, vatte de week 
als volgt samen: “Als ik terugkijk op de week, dan komen 
de woorden verwondering en verbinding bij me boven. 
Timotheos in Malawi is echt een organisatie die staat. De 
lokale inbedding is goed en er wordt efficiënt gewerkt, 
waardoor veel kinderen en jongeren geholpen kunnen 
worden. Maar bovenal mag Gods Woord er gebracht 
worden. Op veel momenten van de dag gaat de Bijbel 
open. Daar kunnen we in Nederland nog een voorbeeld 
aan nemen.”

Betekent dit dat het werk in Malawi perfect en zonder 
hindernissen verloopt? Zeker niet. Er zijn ook zorgen. 
En die kregen eveneens een plek in de gesprekken. De 
gebrokenheid van ons bestaan is ook in Malawi zichtbaar, 
bijvoorbeeld in de kerken waar leer en leven niet altijd 
een eenheid vormen. Wat is er veel gebed voor Malawi 
nodig. 

Mooi was het om te zien dat de basisscholen verder in 
ontwikkeling zijn. Op twee plaatsen is een nieuw school-
blok gebouwd en hebben we nu ook eigen onderwijs 

in klas 5. De sponsors die hieraan bijgedragen hebben, 
willen we hartelijk bedanken. 

Vrijwilligers in Malawi
Na enkele jaren van corona met bijbehorende reisbe- 
perkingen, hebben we dit jaar weer vrijwilligers in Malawi 
kunnen ontvangen voor een werkvakantie. Zij organi-
seerden op enkele plaatsen kinderbijbelweken. U leest 
er meer over in dit blad. Vrijwilligers, hartelijk dank voor 
jullie inzet!

Op dit moment verblijven Corine Geneugelijk en Hetty de 
Jong nog in Malawi. Zij doen onderzoek op onze scholen 
naar leerlingen die minder goed kunnen leren en komen 
met aanbevelingen hoe we hen betere begeleiding 
kunnen bieden. Fijn dames dat jullie een aantal maanden 
hiervoor beschikbaar wilden zijn. We kijken uit naar de 
resultaten van jullie onderzoek. 

Noodhulp
Fase 3 van het noodhulpprogramma na cycloon Ana is 
inmiddels gestart. Deze fase bestaat enerzijds uit het 
verstrekken van voedsel en anderzijds uit het faciliteren 
van een goed fundament waarop de huizen, die door de 
cycloon verwoest zijn, weer herbouwd kunnen worden. U 
leest hier elders in dit magazine meer over. 

Een Timotheos-huwelijk
Op 17 november jongstleden hebben veldwerker Bart 
Lodder en vrijwilligster Leneke Boender elkaar het ja-
woord gegeven. Het huwelijk vond plaats in Nederland, 
en inmiddels heeft het paar intrek genomen in Malawi. 
Wij willen hen ook vanaf deze plaats van harte feliciteren 
en wensen hen alle goeds en Gods onmisbare zegen toe 
op hun verdere levensweg. 

Tenslotte...
En Doreen in Mulinga? Zij mag onze school en het kinder-
dagcentrum iedere dag weer bezoeken. Dat het voor haar 
tot zegen mag zijn. We hopen haar de volgende keer 
weer te ontmoeten. Wij bevelen haar en al die andere 
kinderen die een plekje gekregen hebben op onze centra 
en scholen, van harte in uw gebed en milddadigheid aan.

van het bestuur

Ja, daar is ze weer! Met een stralende 
lach komt ze naar me toe lopen. Ze 
herkent me nog. Het is Doreen, een 
meisje van ons kinderdagcentrum in 
Mulinga. Ik leg even een hand op haar 
schouder en vraag hoe het met haar 
gaat. Het is fijn om weer in Malawi te 
zijn. 

tekst: Mw. J.D. Duerink-Folmer
kwaliteitsverbetering kleuteronderwijs

tekst: Margitte Hulst en Elma van Keulen

Ontwikkeling van het 
kleuteronderwijs 

We namen afgelopen zomer weer een kijkje in 
de kleuterklassen. Wat opvalt is dat de kinderen 
meer spelen. Hierover gaan we met meester 
Matetewu in gesprek. Hij is kleuterleerkracht in 
Mbulumbuzi. 

We zien de kinderen in de klassen spelen. 
Wat is de reden dat er meer spel in de 
kleuterklassen is?
“Kinderen leren meer door hun zintuigen te 
gebruiken. Elk kind is bezig. Ze leren niet alleen 
van mij, maar ook van elkaar.“

Hoe geef je het spelen in de klas vorm?
“Elke ochtend spelen de kinderen een half uur in 

de klas. Ze krijgen dan verschillende materialen 
waar ze met elkaar mee kunnen spelen. Soms 
maken we de materialen ook zelf, bijvoorbeeld 
van papier maché. Er zijn verschillende hoeken. 
Sommige kinderen spelen met de blokken, 
anderen lezen boekjes en sommige kinderen 
spelen een rollenspel of maken een puzzel.”

Wat leren de kinderen tijdens hun spel?
“De kinderen leren nieuwe woorden door 
samen in boekjes te kijken. Ze benoemen aan 
elkaar de plaatjes die ze zien. Ook leren ze 
bouwen met blokken. Tijdens een rollenspel 
leren ze zich in te leven in een ander.“

Wat is jouw rol als leerkracht tijdens het 
spel?
“Ik loop rond en stel vragen aan de kinderen. 
Bijvoorbeeld: Welke kleur is het blokje dat jij 
in je hand houdt? Of ik vraag of het voorwerp 
groot of klein is.”

Hoe geef je je andere lessen vorm?
“We zingen veel liedjes met de kinderen 
waarbij we ook veel bewegen. Elke ochtend 
vertellen we een Bijbelverhaal en zingen we 
het Malawische volkslied. Ook doen we een 
les met de eerste letter van hun naam. Alle 
kinderen krijgen een briefje met hun naam 
erop. Dat doen ze in het bakje waar hun eerste 
letter op staat.“

Een klas vol kleuters die herhaalt wat de 
leerkracht zegt. Een kind dat een cijfer 
op het bord schrijft waarna tien andere 
kinderen precies hetzelfde doen. Dat is wat 
we vijf jaar geleden in de kleuterklassen 
zagen. In de achterliggende vijf jaar hebben 
de kleuterleerkrachten niet stil gezeten. 
Het kleuteronderwijs heeft een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt. 

Ze leren niet alleen van mij, 
maar ook van elkaar.

In gesprek met kleuterleerkrachten
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Ondertussen is collega Ruth Sajenda ook 
binnengekomen. Samen vertellen ze ons over 
hun gedachten bij het kleuteronderwijs. 
Juf Sajenda: “Ik zing liedjes met de kinderen met 
verschillende bewegingen. Zo zingen we een lied 
over een olifant in een tuin. De kinderen maken 
dan gebaren bij groot en klein. We zingen over 
het weer, de dagen van de week en over kleuren.”

We horen het Malawische volkslied. Waarom 
zingen jullie dit iedere dag?
“Het volkslied zingen we als gebed. We willen 
iedere morgen aan God vragen of Hij ons land wil 
zegenen.”

Wordt er gewerkt volgens een methode?
“Er is een curriculum, waarin doelen staan die de 
kinderen moeten behalen voor onder andere taal 
en rekenen en een uitwerking daarvan.”

Wat heb je de laatste jaren nog meer 
geleerd?
“Ik heb vooral geleerd over verschillende 
leergebieden waar we ons op kunnen richten 
met de hoeken in de klas. Kinderen kunnen op 
een spelende wijze de vormen, kleuren en cijfers 
leren.  Kinderen leren gemakkelijk door spelen.“

We bedanken meester Matetewu en juf Sajenda 
voor hun tijd, enthousiasme en uitleg. Wat is 
het mooi om te zien dat ze zo goed kunnen 
verwoorden wat ze doen en waarom ze op deze 
manier lesgeven. Een heel verschil met een aantal 
jaar geleden.

tekst: Margitte Hulst en Elma van Keulen
kwaliteitsverbetering kleuteronderwijs

Status Noodhulp
De totaalopbrengst voor 
de noodhulp is uitgekomen 
op bijna € 400.000. Door 
de mislukte oogsten is de 
voedselondersteuning, die we 
bieden voor de kwetsbare ouderen 
en kinderen, hard nodig. Ook zijn 
we gestart met de uitvoering van 
de bouw voor goede funderingen 
voor de huisjes van de kwetsbare 
ouderen. We verwachten dat dit in 
het 1e kwartaal van 2023 zal zijn 
afgerond.

Inkomsten derde kwartaal
De reguliere inkomsten voor 
het derde kwartaal liggen met 

€ 250.000 net iets boven de 
inkomsten van vorige jaar. Na de 
Heere willen we u hartelijk danken 
voor uw trouwe steun!

Zorgen voor 2023
Net als in Nederland heeft de 
bevolking van Malawi ook te 
maken met een hoge inflatie. Uit 
het voorlopige plan voor 2023 
blijkt dat de kosten met zo’n 25% 
zijn gestegen. Onder normale 
omstandigheden zou deze hogere 
inflatie worden gecompenseerd 
door een sterke Euro. De 
Malawiaanse munt (Kwatcha) is 
echter gekoppeld aan de dollar 
en die is sterker geworden 

ten opzichte van de Euro. De 
verwachting is dan ook dat we in 
2023 meer euro’s nodig hebben 
om de hogere inflatie in Malawi te 
compenseren. Dit is een zorgpunt 
voor onze stichting, omdat de 
achterban in Nederland ook te 
maken heeft met hogere kosten 
voor levensonderhoud.

Stabiele lijn

financieel overzicht
tekst: C. Bosch
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- Advertenties -

VOOR ELKE GROENE KLUS
TUINGEREEDSCHAP

Graven, spitten, bestraten, vegen, harken, 
aanplanten, hout hakken of gewoon de tuin onderhouden. 
Talen Tools heeft eerste klas tuingereedschap voor elke klus. 

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? 
We hebben keuze uit ruim 100 jonge ge-
bruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te 
importeren. Wij garanderen kwaliteit en 
een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een 
ruime voorraad auto’s met meer dan
6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken 
en vergelijken! Als alternatief is inbouw 
van onze UniklapBank mogelijk.

Welkom in onze werkplaats voor: 
APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose |  Gratis vervangend vervoer

Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 515 400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep

100
occasions
op voorraad

jeugdhoek
tekst: Arinda Vos-Engberts

Herfst. . .
Beste jongens en meisjes, 
 
In dit nummer van Timotheos kun je lezen 
over de school van de kleuters in Malawi. 
Timotheos wil graag dat jonge kinderen in 
Malawi goed onderwijs krijgen. Net zoals jij 
dat krijgt in Nederland. Misschien werk jij wel 
over een thema. Ik kan me zomaar voorstellen 
dat in deze tijd van het jaar het thema ‘herfst’ 
aan de beurt is of aan de beurt is geweest. 
Herfst… je maakt herfstwerkjes, leert veel 
dingen over de herfst… Weet je waar de herfst 
ook aan doet denken? Aan dat wij allemaal 
een keer moeten sterven. Het blaadje dat 
van de boom afvalt, vertelt ons dat. En dan…? 
Weet je, we moeten altijd bidden of we een 

nieuw hartje mogen ontvangen van de Heere. 
Maar bid jij ook voor de kinderen in Malawi? 
Of zij ook een nieuw hartje mogen krijgen? 
En bid je ook of ze goed onderwijs mogen 
krijgen? Doe dat maar!

Om bij het thema ‘herfst’ te blijven… hieronder 
zie je een kleurplaat over de herfst. Kleur ‘m 
maar mooi in! Stuur je ook een foto 
naar jeugdpagina@timotheos.nl? 
Dan kunnen wij het ook zien! 
Succes!

Groetjes,
Arinda Vos-Engberts
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VakantieBijbelWeken
tekst: Mathilde Compagner

Malawi echt beleven? 
Tijdens een werkvakantie bezoek je de 
kinderzorgcentra, kleuterscholen en 
basisscholen én ga je zelf actief aan de slag! 
Om jullie een indruk te geven van hoe dat is, 
spraken we Alien, Annie, Leonie, Marika en 
Mariëlle. Vol enthousiasme vertellen zij over 
hun werkvakantie afgelopen zomer. Geniet 
je mee van hun belevenissen? ...en ben je na 
afloop nog steeds enthousiast? Wie weet is 
een werkvakantie dan wat voor jou!

Wat maakt dat je op werkvakantie bent 
gegaan?
Marika: “Het leek me altijd al gaaf om naar 
Afrika te gaan. Om daar iets te doen met 
Evangelisatiewerk en iets te betekenen voor 
mensen die het minder goed hebben dan wij.”
Annie: “Ik was al een keer eerder op 
werkvakantie voor Timotheos geweest. 
Dat was toen een hele mooie ervaring en ik 
wilde altijd al een keer terug. Dus toen ik de 
oproep voor werkvakantie zag, heb ik meteen 
gereageerd!”

Hoe kijk je terug op de 
VakantieBijbelWeken die jullie 
organiseerden? 
Mariëlle: “Het waren hele mooie, bijzondere, 
maar ook zeker intensieve weken. Wat was 
het geweldig om de kinderen zo blij te maken 
door met ze te spelen, te kleuren en het 
allerbelangrijkste: elke dag het Bijbelverhaal 
te mogen vertellen aan zo’n 400 kinderen! 
Wij vertelden in het Engels en de dominee 
vertaalde naar het Chichewa. Wat zaten ze 
allemaal ademloos te luisteren en vaak wisten 

ze op de vragen het goede antwoord te 
geven.“
Leonie: “…Al die blije kindergezichtjes ga 
ik echt nooit meer vergeten. Ze zijn zo 
ontvankelijk voor het Evangelie. Ik heb goed 
nagedacht over wat ik ze mee wilde geven 
in die twee weken en dan kom je echt tot de 
kern.”

Hoe heb je de Malawische cultuur 
ervaren? 
Annie: “Als warm, hartelijk en gastvrij.”
Mariëlle: “Iedereen groet elkaar, aan iedereen 
wordt gevraagd hoe het gaat: “Hello! How are 
you?””
Marika: “… Het leven is relax. Alles gaat een 
paar versnellingen lager dan in Nederland. Dat 
is fijn, maar in je planning moet je daar wel 
echt rekening mee houden.”

Wat heeft het meeste indruk gemaakt? 
Marika: “De armoede die overal om ons heen 
was. Dat is heftig om te zien, en doet echt 
wel wat met je. Wij werden gezien als rijke 
blanken, wat we natuurlijk ook zijn vergeleken 
met de Malawiërs. Dat voelt onrechtvaardig. 
Mijn wieg had daar ook kunnen staan. Toch 
zijn de mensen niet per se ongelukkig, voor 
hun is het de normale situatie. Terug in 
Nederland was het vreemd om weer in luxe 
te zijn. Blijkbaar passen we ons toch snel aan 
in een andere situatie. Het heeft me weer 
stilgezet bij hoe bijzonder gezegend we in 
Nederland zijn. En dat de manier van hoe 
we in het leven staan niet van geld of status 
afhangt.”

Ga op werkvakantie!

VakantieBijbelWeken
tekst: Mathilde Compagner

Wat is je het meeste bijgebleven? 
Annie: “Dat mensen, ondanks alle armoede die je 
overal ziet en tegenkomt, toch vaak blij en opgeruimd 
zijn.”
Leonie: “De verbondenheid onder elkaar. Prachtig! 
Iedereen helpt elkaar. Iedereen kent ook elkaar, 
tenminste zo lijkt het. De mensen zijn ook van elkaar 
afhankelijk, maar het is daar zo vanzelfsprekend dat 
je er voor elkaar bent. Veel doe je al samen en lukt 
het even niet? Dan helpt de rest. Dat mis ik echt, nu ik 
weer terug ben in Nederland.”
Alien: “Ja, het community leven van Malawi zal ik 
niet snel vergeten. We leven hier in Nederland zó 
ik-gericht, vergeleken bij daar. Toen een van ons 
ziek was, kwamen ze aan met sap of fruit, vroegen 
ze telkens even hoe het ging en waren ze helemaal 

blij als ze zagen dat je weer wat at of weer aan het 
werk kon. Zelfs de eigenaar van een lodge waar we 
overnachtten, leefde op deze manier mee. Ze noemen 
Malawi niet voor niets het ‘het warme hart van Afrika’. 
Stuk voor stuk mensen met een hart van goud! Wie er 
heen gaat, zal dat beamen!

Enthousiast geworden? 
D.V. 27 juli t/m 17 augustus 2023 hopen we 

weer met een groep te kunnen gaan!
Kijk voor meer info op timotheos.nl/

werkvakantie of neem contact op met 
Gerda van Arnhem:

gvanarnhem@timotheos.nl!
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GORINCHEM – FAMILIEDAG
In oktober was Timotheos weer aanwezig op de familiedagen 
in Gorinchem. Men kon ‘voor een tientje’ weer een emmer 
vullen met grillworst, handgemaakte zeep uit Malawi, kaarten, 
boterkoek en nog veel meer. Ook was er ruimte voor mooie 
gesprekjes en werd er voor diverse (wees)kinderen een sponsor 
gevonden. Met de emmeractie werd ruim € 6.000 opgehaald. 
Hartelijk dank aan de leveranciers Chateau Briand en Landwaart 
Culinair, maar ook aan een ieder die hieraan bijdroeg!

NEDERHEMERT – PRESENTATIE
GERRIT OOMEN
Gerrit, onze algemene directeur in Malawi, verzorgde op 
15 november een presentatie over het werk van Timotheos. 
De avond vond plaats in Nederhemert, de plaats waar Gerrit 
opgroeide. Dominee J. van Meggelen verzorgde de opening en 
dominee R.J. Oomen sloot de avond af. We kijken terug op een 
mooie avond met veel betrokkenheid. Na afloop was er ruimte 
voor ontmoeten en waren er verkooptafels. Daarnaast was er in 
de week voorafgaand aan de presentatie, spontaan een herfstfair 
georganiseerd én een zuivelactie. De totale opbrengst van de 
giften, verkoop en collecte bedroeg ruim € 6,000! Hartelijk 
bedankt allemaal!

KRIMPEN A/D IJSSEL – ADMIRAAL DE 
RUYTERSCHOOL
De leerlingen van de Admiraal de Ruyterschool in Krimpen 
aan den IJssel gingen enthousiast aan de slag om geld op te 
halen voor kinderen in Malawi. Ze verkochten stroopwafels 
en snoeprollen, verzamelden lege flessen om in te leveren, en 
tenslotte organiseerden ze op 30 september een gezellige ‘Meet 
& Eat’. Met elkaar haalden ze bijna € 2.000 op voor Stichting 
Timotheos. Bedankt jongens en meisjes!

EDE – ZOMERMARKT EN FIETSTOCHT
Op zaterdag 20 augustus organiseerde werkgroep Ede-
Wekerom/TFC Bep Klok haar jaarlijkse zomermarkt en fietstocht. 
We kijken terug op een prachtige dag. Wel 250 fietsers deden 
mee aan de tocht door het buitengebied. Ook waren er leuke 
kraampjes, een veiling en een rommelmarkt. Voor de kinderen 
was er genoeg te beleven: een skelterbaan, een bestuurbare 
minigraver, luchtbuksschieten, knutselactiviteiten etc. We zijn 
verwonderd over de hoge opbrengst van de dag:
€ 42.110,12. Naast de Heere, willen we iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen (als vrijwilliger, sponsor of bezoeker) van harte 
bedanken!

STAPHORST – GESLAAGDE VISWEDSTRIJD
Wel 48 vissers namen deel aan de viswedstrijd die werd 
georganiseerd door werkgroep Staphorst en de Staphorster 
Hengelaars Vereniging. Ook veel vaders waren van de partij. Het 
was een mooie zonnige middag, waarop het prachtige bedrag van 
€ 1.641,36 is opgehaald. Bedankt allemaal! Ook Malawiërs zijn dol 
op vis: de markten liggen er vaak vol mee en alles wordt gegeten, 
van kop tot staart.

AANKOMST CONTAINTER – SCHOENENDOZENACTIE
Misschien heb jij wel een schoenendoos versierd en gevuld voor 
een kind in Malawi. Veel kinderen en schoolklassen deden mee. Wat 
een verrassing voor de kinderen in Malawi toen de schoenendozen 
aankwamen met de container. Er gaat niet zo vaak een container 
naar Malawi, dus stuurden we zo veel mogelijk mee, denk aan 
gebruikt schoolmeubilair en evangelisatiemateriaal. Het was 
passen en meten. Eenmaal in Malawi was de container zo leeg, veel 
Malawiërs hielpen mee. En zie je de blije gezichten van de kinderen 
met een schoenendoos? 

actief

MKOMBASA – NIEUWE KERK GEOPEND
Dankzij een enthousiaste ondernemer uit Nederland konden 
we een nieuwe kerk bouwen op ons kinderzorgcentrum in 
Mkomabasa. Bij de opening waren veel kinderen, ouders, 
gasten en dominees van onze kinderzorgcentra aanwezig. Ook 
kookmoeders, die na afloop van de dienst zorgden voor een 
maaltijd. Dominee A. Tsegula van Namitambo hield een preek uit 
Genesis 22. Na de toespraken van de plaatselijke dominee Nduele 
en programmamanager Bart Lodder, werden de sleutels van het 
gebouw formeel overhandigd aan de lokale kerkenraad. Ook werd 
de gedenksteen onthuld met daarop de tekst uit Genesis 22:14 
“En Abraham noemde den naam 
van die plaats: De HEERE zal het 
voorzien!” Of in het Chichewa: 
“Yehovah Yireh!”, dat ook de naam 
van de kerk is. Dat geloof wensen 
we u en iedereen in Mkomabasa 
toe. 

TERDEGE ZOMERFAIR – KLEURPLATEN
Heb jij op de Terdege Zomerfair 2022 ook een kleurplaat 
ingeleverd voor een kind in Malawi? Op 25 augustus werden 
de kleurplaten uitgedeeld op onze basisschool in Mulinga door 
vrijwilligster Marieke Stout-Bom en haar man. Marieke vertelt: 
“De docenten verzamelden de kinderen in één klaslokaal en 
ondertussen werd er voor ons gezongen. Wat klonk dat prachtig; 
al die kinderstemmen bij elkaar, echt een warm welkom! We 
vertelden dat, heel ver van Malawi, Nederlandse kinderen 
kleurplaten hebben gemaakt voor kinderen in Malawi. Een luid 
applaus volgde! Daarna deelden we de kleurplaten uit, aan ieder 
kind één. Buiten het klaslokaal werden de platen uitgebreid 
bekeken en met elkaar vergeleken. De kinderen hebben ervan 
genoten om iets te ontvangen uit Nederland dat speciaal voor hen 
is gekleurd en willen jullie heel erg bedanken!”

actief
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Prikbord
Verkooppunten
Kaarten en planten
Mw. N. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
T 033-2866268

Kaarten
Dianne Hardeman
Lage Veldweg 11
6741 JL Lunteren
T 06-27226282

Postzegels
Fam. H. Imminkhuizen
Telefoonweg 2
6712 GC Ede
T 0318-613394 (graag even van te voren bellen)

Boeken, postzegels en kaarten
Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37
6718 WC Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden

Winkeltje Chifundo in Ederveen
Bernadette Verwoerd
Afrikaanse poppen; kaarten; babykleding; bijtkettingen; 
houtsnijwerk; cadeau-artikelen. 
T 06-52037159 (graag even bellen van te voren)

Puzzels en spellen
Annet Rebel
Maasdijk 32
5317 KR Nederhemert
Lever je oude puzzels en spellen in en koop nieuwe t.b.v. 
Timotheos. Catalogus te raadplegen via 06-53739708.
E acvandewerken@gmail.com

Post naar uw sponsorkind?
De post hoeft maar in één envelop te worden gedaan. 

Wilt u wel links in de hoek van de envelop het nummer 
en de naam van uw kind of scholier vermelden? En, let 
u op de frankering?
Adoptieteam Timotheos
Postbus 201
3770 AE Barneveld

Stuur eens een kaartje naar onze 
veldwerkers
Timotheos Foundation
(..naam veldwerker..)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3, Malawi, Central Africa

Schenken en nalaten
Het is mogelijk om Stichting Timotheos langere tijd 
(minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag) te ondersteunen 
door middel van een overeenkomst periodieke gift in 
geld. Hiermee verkrijgt u extra belastingvoordeel.
Wilt u Stichting Timotheos opnemen in uw testament 
of nalatenschap, dan dient u contact op te nemen met 
uw notaris. Zie voor meer informatie onze website: 
www.timotheos.nl.

Voorlichting
Wilt u graag voorlichting over het werk dat in Malawi 
gedaan wordt onder (wees)kinderen en
scholieren? Graag vertellen we ons verhaal aan een 
schoolklas, op een jeugdavond of anderszins.
Bel voor meer informatie Gerda van Arnhem, 
voorlichter Stichting Timotheos, 06-19318847.

Lesbrieven voor scholen
Maak kennis met onze nieuwe interactieve lesbrieven 
en leer uw leerlingen van alles over het leven van 
hun leeftijdgenoten in Malawi. Stuur een e-mail naar 
voorlichting@timotheos.nl voor meer informatie.

Spreekbeurt door kinderen
Wil jij een spreekbeurt doen over 
Timotheos? Stuur dan een e-mail 
naar voorlichting@timotheos.nl. Wij 
geven je graag informatie en leuke 
ideeën!

29 decemberwinterwandeling Barneveld
www.timotheos.nl/winterwandeling

31 december
Oliebollenactie

Alblasserdam

www.timotheos

alblasserdam.nl


