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Terug in
Malawi
UPDATE CORONA ‘EIGEN’ BASISSCHOLEN EEN GROOT VOORRECHT
KENNISMAKEN MET MAYESO KOMWA
PROJECTEN VOOR OUDEREN DIE WEL DOOR MOGEN GAAN
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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, voornamelijk werkzaam
onder weeskinderen en scholieren in Malawi.
De vier pijlers waaruit het werk bestaat zijn
onderwijs, wezenzorg, voeding & gezondheid en
evangelisatie. De pijlers staan gefundeerd op de
Bijbel als onfeilbaar Woord van God.

14

meditatie

Ds. G. Beens, Kootwijkerbroek

Ruth 1 vers 8

10
18
Meditatie

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Van het werkveld - Bep

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Van het werkveld - Thera
Van het bestuur

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Van het werkveld

Nieuw gezicht
Prikbord
Actief

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Werkgroepen
Jeugdhoek

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Projectverantwoording

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4
6
9

10

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Van de penningmeester

3

Bestuur Stichting Timotheos
Ds. D. Heemskerk, voorzitter (HHK)
J. Visscher, penningmeester (OGGiN)
J. Boer, lid (HHK)
Ds. H. Lassche, lid (HHK)
Mr. J.U. Vonk Noordegraaf, lid (HHK)

13
14
15
16
18
19

20

Comite van aanbeveling
Mevr. S.M. Alemanvan Herpen
Prof. dr. A. Baars
Ds. R. Bakker
Ds. G. Beens
Dr. R. Bisschop
Ds. J.G. Blom
Ds. J. den Boer
Ds. A.J. Britstra
Drs. T. Dorresteijn
Dr. W. Fieret

Ds. E. Hakvoort
Prof. dr. W.J. op ‘t Hof
Ds. C.L. Onderdelinden
Ds. R.J. Oomen
Ds. A. Schot
Ds. A.C. Uitslag
Ds. K. Veldman
Ds. A. Vlietstra
Mr. L. Vogelaar
Ds. J.A. Weststrate

Eindredactie
Ds. D. Heemskerk
Amersfoortseweg 188
3888 NR Uddel
secretaris@timotheos.nl
www.timotheos.nl
Donateursadministratie
(adreswijzigingen, enz.)
donateur@timotheos.nl
Adoptie: adoptie@timotheos.nl
Voorlichting: voorlichting@timotheos.nl

De zon staat symbool
voor het Licht van het
Evangelie en voor de
warmte van Malawi.
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De maïskolf
staat symbool
voor voedsel.

Het opengeslagen boek
symboliseert onderwijs en
de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God.

Bankgegevens:
IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02
Kvk: 53445392

Zo zeide Naomi tot haar twee
schoondochters:

gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder; de HEERE doe bij u
weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden, en bij mij.

NAOMI’S OMGANG MET TWEE HEIDINNEN
Wat is het nodig om van God geleerd en bekeerd te zijn
om met mensen om te gaan. Mensen die met ons op reis
zijn naar de allesbeslissende eeuwigheid. Dat vraagt
om verstand met Goddelijk licht bestraald. Wij mensen
zijn de leugenaar toegevallen en de waarheid is in ons
niet. Wat mocht Naomi eerlijk met haar schoondochters
omgaan. Naomi had zich zelf leren kennen, en dat in het
licht van Gods heilige deugden. Wat heeft die vrouw in
tien jaar veel geleerd. Waar ze in Moab terecht gekomen
is. Waar ze ingeleefd heeft een dwaalziek mens te
zijn. God opende voor haar een weg om terug te keren
naar Bethlehem. Want, zij had gehoord in het land van
Moab, dat de HEERE Zijn volk bezocht had, gevende
hun brood. Wat bijzonder dat haar twee Moabitische
schoondochters haar volgen. Twee heidinnen. Er was een
liefdesband ontstaan tussen hen. En dat wel bijzonder
door het samen in rouw gedompeld zijn. Ze hadden grote
overeenkomsten. Ze waren alle drie haar man kwijt, ze

waren alle drie weduwen, en dat alles uit dezelfde familie.
Maar er zijn ook grote verschillen. En die verschillen
komen openbaar op de grens tussen Moab en Kanaän. En
dat doordat Naomi haar schoondochters opwekt om terug
te gaan. Er was immers geen toekomst voor haar twee
schoondochters in Bethlehem. Er was geen man die met
een heidin wilde trouwen. Naomi gaat eerlijk met deze
twee heidinnen om. Wat is dat nodig in Nederland, maar
ook in Malawi, om eerlijk met mensen om te gaan. Ze voor
te houden wat de dienst des Heeren inhoudt. Wij mensen
zijn van nature zonder God en buiten God. En God kan uit
en van onszelf nooit meer met ons te doen hebben. Maar,
wonder als dat Welbehagen Gods openbaar komt. En dan
blijkt dat Orpa buiten het Welbehagen is. Dat Ruth een
voorwerp mag zijn van het Welbehagen dat in Christus is.
De mens gaat om eigen schuld verloren, maar wordt uit
genade zalig. We hopen dat er zulke Naomi’s mogen zijn
in Malawi en in Nederland.

Vormgeving: Novente creatief en digitaal bureau
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Projecten voor
ouderen die wél door
mogen gaan
Ondanks het feit dat onze scholen zijn gesloten en
samenkomsten voor meer dan 10 personen zijn
verboden in verband met het coronavirus, mogen
we wel doorgaan met het geven van trainingen voor
de verzorgers van onze weeskinderen. Vaak betreft
het opa’s, oma’s, ooms, tantes of oudere broers en
zussen van de kinderen.
Omdat deze mensen vooral afhankelijk zijn van
daglonerswerk om wat geld te verdienen, hebben
ze het heel moeilijk, nu er weinig werk te krijgen
is. Daarom vindt de overheid het goed dat we
doorgaan met onze projecten om deze mensen
te helpen om zelf in hun inkomsten te voorzien.
We vertellen in dit artikel wat meer over deze
projecten.
Geitenproject
Een mooi voorbeeld is het geitenproject. Een geit
is een belangrijke bron van inkomsten in Malawi.
Vooral voor de oudere verzorgers, die niet meer
zo goed ter been zijn, is dit een mogelijkheid
om toch nog wat geld te verdienen. Een geit
scharrelt zijn eigen eten op en kan meerdere
jonge geitjes per jaar krijgen. Een veeartsassistent trainde een groep van 10 personen op
elk kinderzorgcentrum. Daarna zorgden deze
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personen voor een geitenhok waar het dier ‘s
nachts kan slapen en kregen 6 personen van de
groep een volwassen geit. Wanneer de geit een
jong geitje krijgt, moeten ze dat geitje weer aan
iemand anders van de groep geven. Het volgende
geitje wat geboren wordt, mogen ze zelf houden.
We hopen dat het goed gaat en dan er veel jonge
geitjes geboren worden.
Landbouwproject
Bij het landbouwproject leren we de mensen om
hun mais op een andere manier te verbouwen
dan ze gewend zijn. We gebruiken hierbij alleen
maar natuurlijke mest en we leren hen ook om
zelf compost te maken. Dit alles met het doel dat
ze een betere oogst hebben en niet afhankelijk
zijn van kunstmest. Kunstmest is voor veel
mensen niet te betalen. Bovendien haalt het op
termijn ook de vruchtbaarheid uit de grond.
Het is de bedoeling dat onze collega, die over
deze projecten gaat, samen met de mensen
een voorbeeldtuin maakt op elk van onze
kinderzorgcentra. De verzorgers van de kinderen
kunnen de tuin bekijken en krijgen er informatie
over. Aan de hand daarvan kunnen ze het
toepassen op hun eigen stukje land.

In het begin stonden de mensen nogal sceptisch
tegenover deze landbouwmethode. In Malawi
geloven de mensen eigenlijk niet dat de mais goed
kan groeien zonder kunstmest.
Nu ze zien dat het echt werkt met natuurlijke mest,
zijn ze veel meer gemotiveerd.
Training voor kleermaker
Daarnaast wordt een groep van 10 verzorgers
getraind voor kleermaker. Als ze dit vak goed
beheersen, kunnen ze onze naaimachines op de
centra gebruiken om kleding te naaien. We hebben
altijd genoeg werk voor de kleermakers, omdat al
onze uniformen voor de kinderen en de scholieren
van het voortgezet onderwijs door een kleermaker
genaaid moeten worden.
Bijen houden
Een bijzonder project betreft de bijen bij het
centrum van Nkomabasa. Op dat centrum hebben
ze enkele bijenkasten. De eerste honing hebben
we ingezameld en verkocht. Het is een mooi
project en als er eenmaal een bijenvolk intrek heeft
genomen in de kast, komt de honing vanzelf. Een
nadeel is dat we de bijenkasten niet te dicht bij
het kinderzorgcentrum kunnen plaatsen, omdat
de kinderen dan de kans lopen om gestoken
te worden. Echter, nu alles op afstand van het
centrum staat, is het lastiger om er goed oog op
te houden. We hopen dat we nog heel wat potjes
kunnen vullen met honing uit Nkomabasa.

Broodjes bakken
Tenslotte hebben we ook een groep vrouwen die
broodjes bakt om te verkopen. De ovens staan op
de kinderdagcentra. 3 dagen in de week komen de
vrouwen om de broodjes te bakken. Met emmers
vol broodjes vertrekken ze dan naar de dorpen om
ze te verkopen.
In het centrum van Namitambo hadden we eerst
een oven van staal. Maar deze begon na een tijdje
te roesten en was niet meer op te lappen. Daarna
hebben de vrouwen zelf een steenoven gemaakt.
Wij zorgden voor de stalen binnenkant en zij voor
de rest. Ze zijn er erg blij mee.

In Malawi geloven de mensen
eigenlijk niet dat de mais goed
kan groeien zonder kunstmest.

Genoemde projecten zijn kleinschalig en
menselijkerwijs gesproken slechts een druppel
op de gloeiende plaat om de nood te lenigen.
Voor de kinderen die onze centra bezoeken en
hun eventuele broertjes en zusjes kunnen deze
projecten echter het verschil maken tussen bittere
armoede of wat betere levensomstandigheden.
Bovendien hopen we dat andere mensen uit de
buurt het goede voorbeeld zien en waar mogelijk
navolgen, zodat het een uitwerking heeft op de
hele gemeenschap.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Bep
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Terug in Malawi
Eind juni kwam er onverwachts een
mogelijkheid om terug te gaan naar
Malawi. Na een bijzondere reis en 2 weken
thuisquarantaine kon ik weer aan de slag. Heel
fijn om mijn collega’s weer te kunnen helpen in
het vele werk wat er is. Onder andere vanwege
het coronavirus wat ook in Malawi rondgaat.
Graag zou ik willen schrijven over mijn terugreis
en aankomst in Malawi, maar omdat de ruimte
dat niet toelaat, verwijs ik u naar mijn blog
(www.therainmalawi.webnode.nl).
De situatie in Malawi
Veel mensen vragen ons hoe de situatie in
Malawi is wat betreft corona. Vergeleken bij
Nederland mogen we dankbaar zijn. Tot op
heden vallen de getallen erg mee. Het aantal
nieuwe gevallen per dag is vaak niet boven
de 100, het aantal sterfgevallen staat nu (eind
augustus) op 170 en er zijn ruim 3.000 mensen
weer beter geworden. De exacte cijfers zullen
we nooit weten, omdat de gezondheidszorg
hier niet zo is als in Nederland. We hebben
hier geen GGD, het aantal beschikbare testen
is beperkt, er overlijden mensen zonder dat
men de oorzaak daarvan weet, enz. Toch doen
ze wel hun best in Malawi. Als er iemand ziek
is en hij gaat naar het ziekenhuis, wordt hij
gecheckt op coronaverschijnselen. Als deze
aanwezig zijn, komt er een speciaal team om
hem te testen op corona. Als hij positief wordt
getest en hij is niet heel ziek, dan moet hij in
thuisquarantaine. Na 2 weken wordt hij dan
weer getest, net zo lang totdat de uitslag van
de test negatief is. Als hij heel ziek of benauwd
is, dan gaat hij naar het district-ziekenhuis om
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daar behandeld te worden. Het trieste is dat deze
district-ziekenhuizen vaak onvoldoende middelen
hebben, waardoor de kans groot is dat hij sterft.
U vraagt zich misschien af hoe dit komt. Deze
ziekenhuizen zouden geld en middelen van de
overheid moeten krijgen en vaak zijn er ook nog
buitenlandse organisaties die hen steunen. Toch
is er een tekort aan middelen. U begrijpt wel dat
er vaak sprake is van verkeerd gebruik van het
geld en/of de middelen. Een donkere kant van
Malawi. Toch proberen wij samen te werken met
de ziekenhuizen waar onze kinderen naar toe
gaan. Geven doen we alleen als wij denken dat
het ziekenhuis onze middelen goed zal gebruiken,
onder voorwaarden en met de nodige controle.

Normaal gesproken
eten de kinderen op het
kinderzorgcentrum, maar sinds
er sprake is van corona krijgen
ze hun maaltijd mee naar huis.
Covid is real!
Voorkomen is beter dan genezen. Dat is altijd
zo, maar zeker als het gaat om corona in Malawi.
De kwaliteit van de gezondheidszorg laat vaak
te wensen over. Daarom proberen wij, naast
gebed, zoveel mogelijk te doen aan voorlichting
en preventie. Omdat corona eerst alleen in het
buitenland was en de eerste gevallen alleen
mensen uit het buitenland waren, dachten veel
Malawiërs dat het allemaal wel meeviel. Als ze
iemand met een mondkapje zagen, moesten
ze lachen. ‘Colona, colona…’, zeiden ze en ze
maakten er grapjes over. Dat bleven ze doen,
ook toen het aantal lokale besmettingen opliep.

Dat vonden wij erg zorgelijk. We hebben
zorgprofessionals gevraagd ons personeel te
trainen, zodat zij op hun beurt onze kinderen,
hun verzorgers en de mensen in de dorpen
kunnen trainen. Ook hebben we eenvoudige
voorlichtingsflyers laten drukken voor al onze
kinderen. Verder hebben we posters opgehangen
op onze centra en onze regels aangescherpt,
zodat iedereen kan zien dat corona heel
serieus is. Eén van de regels is: no mask,
no entry. Alle kinderen hebben mondkapjes
gekregen en deze moeten zij dragen als ze
op onze centra zijn. Het personeel heeft naast
mondkapjes ook handsanitizer ontvangen.
We hebben een standaard procedure van
handen wassen en temperatuurscreening
ingesteld en overal markeringen aangebracht
voor voldoende afstand. Zo proberen we onze
verantwoordelijkheid te nemen en een voorbeeld
te zijn voor de mensen om ons heen.
Voedselpakket
Zoals u weet, kwamen de kinderen elke dag

naar ons centrum voor een maaltijd en (Bijbel)
onderwijs. Normaal gesproken eten ze op het
centrum, maar sinds er sprake is van corona
krijgen ze hun maaltijd mee naar huis. Omdat
het aantal lokale besmettingen sterk opliep
en de overheid ons vroeg na te denken over
risicovermindering, hebben we besloten om de
kinderen 2 keer per maand een voedselpakket
mee naar huis te geven waarvan ze 2 weken
kunnen eten. Hierdoor kunnen ze veel meer thuis
blijven, is er veel minder contact tussen kinderen
uit verschillende dorpen en kan het personeel in
shifts werken. Het was een hele klus om uit te
rekenen wat hiervoor nodig is, om iedereen op
de hoogte te stellen en alles te implementeren,
maar het is gelukt! Het personeel heeft alle
pakketten klaar gemaakt en in de eerste week
van september hebben de kinderen hun eerste
voedselpakket opgehaald. Maar dat niet voordat
zij een Bijbelverhaal hebben gehoord. Want één
ding is nodig! Daarom: No food without spiritual
food!

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Thera
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- Advertenties -

van het bestuur

Familie/relatie & vermogensplanning
-

testamenten
volmachten/levenstestamenten
huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten
schenken, erven en aangifte erfbelasting
voogdij
estate planning
mediation en echtscheiding

Onroerend goed & hypotheek
-

woningen en bedrijfsonroerend goed
agrarische (bedrijfs-)overdrachten en pacht
projectontwikkeling
koopovereenkomsten
hypotheken
verdelingen
splitsing in appartementsrechten

Ondernemen
-

bv’s, stichtingen en verenigingen
bedrijfsopvolging en -overname
statutenwijzigingen, certificering, fusie/splitsing
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Het eindrapport van het onderzoek door een extern
bureau wacht ook nog steeds. De vakantie werkt daarbij
vertragend.
Mutaties binnen het bestuur
Tijdens onze bestuursvergadering van 16 juli 2020 heeft
ds. Lassche aangegeven dat hij wegens de veelheid aan
taken (binnen en buiten Timotheos) het voorzitterschap
heeft overgedragen aan ds. D. Heemskerk (die al
tweede voorzitter was). Wel blijft hij gelukkig lid van ons
bestuur. Wij zeggen hem heel hartelijk dank voor de vele
werkzaamheden die hij verricht heeft als voorzitter, ook
in de zeer moeilijke situatie waarin Timotheos verkeert.
Uiteraard hebben we er volledig begrip voor dat dit niet
langer te combineren is met het volledig predikant zijn in
een grote gemeente.
De bestuursleden de heren J. Arends en de secretaris N.
Verdouw hebben helaas gemeend te moeten bedanken.
Zij konden zich niet verenigen met verschillende
bestuursbesluiten die in meerderheid binnen het bestuur
zijn genomen. De situatie is inderdaad niet eenvoudig en
de mening, hoe hierin te handelen, is niet bij ieder gelijk.
We betreuren het dat zij tot dit besluit zijn gekomen,
anderzijds respecteren wij hun overwegingen die
hen tot dit besluit hebben gebracht. Wij zeggen hen
hartelijk dank voor alle werkzaamheden die zij hebben
verricht, in het bijzonder ook de secretaris die met grote
betrokkenheid veel tijd hierin gestoken heeft.

Gewoon de
beste keus!
Hardeman | van Harten staat voor kwaliteit. In mensen en
materialen. Omvangrijke projecten van duizenden vierkante meters
zoals distributiecentra zijn door Hardeman van Harten neergezet.
Maar ook voor de bouw en/of renovatie van stallen, bedrijfshallen,
etc. is Hardeman van Harten gewoon de beste keus.

dé specialisten ting
in dak- en wandbepla
D hardeman-vanharten.nl
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Helaas moeten we u opnieuw berichten dat we nog niets gehoord hebben over een
nieuwe rechtszitting in Malawi. Zoals u weet, is de geplande zitting niet doorgegaan
vanwege corona en verkiezingen. Rond de beschuldigingen zijn er daarbij ook allerlei
tegenstrijdige berichten uit Malawi. Voor ons op grote afstand is het heel moeilijk te
bepalen wat waarheid is, vandaar dat wij echt op de uitspraak van de rechtbank willen
wachten.

Diefstal
Ook moeten we melding maken van een aantal
arrestaties wegens diefstal op de compound van
Timotheos in Malawi (Mapanga). Wegens de
vele diefstallen en arrestaties is nu ook een hoge
overheidsambtenaar, die bijzonder het toezicht heeft
over Mapanga, betrokken. Ook andere ambtenaren kijken
nu met ons mee om tot een goede oplossing te komen,
zodat de rust en orde weer terugkeert.
Dit alles geeft grote zorg en de afstand en de
voortdurende lock-down beletten ons helaas de situatie
ter plekke te bezoeken.

Interim-manager
Onze nieuw benoemde Malawiaanse interim-manager
de heer Chr. Luhanga is inmiddels in dienst getreden.
Het is voor hem nog niet mogelijk om volledig aan
de slag te gaan, ook dit heeft te maken met de traag
lopende procedure. Er wordt nu door het ministerie van
Social Welfare naar een mogelijkheid gezocht, zodat
hij binnen afzienbare tijd zijn werk kan gaan verrichten
op Mapanga. Wij heten hem vanaf deze plaats hartelijk
welkom in onze organisatie en wensen hem ook de
zegen des HEEREN toe.
De situatie is niet eenvoudig voor de tweede directeur
Charles Paundedi en voor onze veldwerkers Bep Klok en
Thera Verdouw en het managementteam. Wij wensen
hen bijzonder de kracht en de zegen des HEEREN toe.
Baby geboren
Onze voorlichter Gerda van Arnhem en haar man zijn
verblijd met de geboorte van hun tweede dochtertje.
Van harte gefeliciteerd! Na de vorige ervaringen, is het
heel bijzonder dat alles nu naar omstandigheden goed
mocht verlopen. Sterkte bij de opvoeding van jullie drie
kinderen!
Tenslotte
We hopen dat de werkzaamheden, ondanks al deze
verwikkelingen, een goede voortgang mogen hebben en
dat de zeer arme bevolking niet te lijden heeft onder de
genoemde moeilijkheden. Inmiddels kunnen we melden
dat de kinderen van groep 8 van de bassischool en de
scholieren van de examengroepen van het middelbaar
onderwijs in Malawi per maandag 7 september weer
naar school mogen, zodat zij zich voor kunnen bereiden
op hun examen. Wel moet men zich houden aan
voorschriften met betrekking tot hygiëne en onderlinge
afstand van één meter.
Wij bevelen het werk aan in uw voorbede.
Ds. D. Heemskerk
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van het werkveld

'Eigen’ basisscholen,
een groot voorrecht
Het was vanaf het begin van het werk onder de (wees)kinderen een wens en
het kon vanaf 2017 op twee van onze dagcentra gerealiseerd worden: een eigen
basisschool. Op de centra in Mbulumbuzi en Namitambo zijn ze er maar wat
blij mee. De beide hoofonderwijzers, mevrouw Margaret Chikadza en de heer
Chikumbutso Bauleni geven u een kijkje in het reilen en zeilen op de scholen.

Het basisonderwijs in Malawi is voor de bevolking
gratis. Dat is fijn zult u zeggen, dan kunnen alle
kinderen hiervan gebruik maken. En dat is waar,
veel kinderen in Malawi gaan naar school, alhoewel
ze in drukke tijden thuis blijven om mee te helpen,
bijvoorbeeld op het land. Om uit de armoede te
komen, is onderwijs van essentieel belang. Echter,
in de praktijk blijkt de kwaliteit van de scholen vaak
ver onder de maat. De klassen zijn extreem groot
en tellen soms meer dan 150 kinderen. Individuele
aandacht kan nauwelijks geboden worden. Verder is
er structureel tekort aan onderwijsmateriaal, laat de
kwaliteit van onderwijsmethoden vaak te wensen over
en zijn de leerkrachten lang niet altijd gemotiveerd.
Dit heeft tot gevolg dat er kinderen zijn die na jaren
schoolgaan nog steeds niet kunnen lezen en schrijven.
Veel leerlingen blijven zitten en/of haken af. Bovendien
ontbreekt het aan Bijbels onderwijs dat past bij onze
identiteit. Daarom zijn we zo blij met onze eigen
scholen.
De start
Hoofdonderwijzer Bauleni vertelt: ‘Bij de start van
het dagcentrum in Namitambo in 2015 gingen de
kinderen naar omliggende scholen van de overheid.
Timotheos Foundation realiseerde zich dat het
aanbieden van kwalitatief goed onderwijs aan
de kinderen de enige manier is waardoor zij in de
toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. Daarom zijn we hier in 2017 mee gestart.
Het belangrijkste doel was het bieden van kwalitatief
goed onderwijs aan de (wees)kinderen. We wilden

de kinderen kennis bijbrengen op het gebied van de
Bijbel, taal, cultuur en gezondheid. We zijn gestart
met klas 1 tot 4, maar inmiddels is de school al
uitgebreid en hebben we leslokalen gereed tot en met
klas 8.’
In Mbulumbuzi is de situatie vergelijkbaar.
Hoofdonderwijzer Chikadza: ‘Onze school is gestart
in 2017. We hebben een prachtige school. Niet alleen
de kinderen, maar ook de gemeenschap houden van
de school. We zijn gestart met klas 1 tot 4, met elk 50
kinderen. Het jaar erna gingen we door met klas 5 en
inmiddels bieden we onderwijs tot en met klas 7 en
kunnen we wellicht volgend jaar naar klas 8. Het was
een heel goed initiatief van Timotheos Foundation
om eigen scholen te starten. We hebben ons eigen
curriculum voor Bijbels onderwijs kunnen ontwikkelen,
dit is op overheidsscholen ondenkbaar. Bovendien is
er goede supervisie en de omstandigheden zijn goed.
De kinderen zitten allemaal aan tafeltjes. Dat is veel
beter en gezonder dan het zitten op de vloer (om
ringworm en andere ziekten te vermijden).’
Resultaten
De scholen zijn merkbaar succesvol. Chikadza: ‘We
zien veel ontwikkeling. De meeste leerlingen kunnen
inmiddels lezen en schrijven. Ze ontwikkelen zich
op verschillende gebieden. En ze horen het woord
van God. We proberen hen ook voor te bereiden op
(mogelijk) vervolgonderwijs. Daarnaast krijgen de
leerlingen praktische taken zoals schoonmaken, vegen
en bloemen water geven.’

Bauleni: ‘We hebben al veel bereikt in het
verbeteren van het onderwijs. Er is ook oog voor
leerlingen met speciale leerbehoeften en kinderen
die moeilijk kunnen leren. Het aantal zittenblijvers
is drastisch gedaald als je het vergelijkt met de
overheidsscholen. Bovendien werken we aan
houding en gedrag van de kinderen.’
Impact
De Stichting Timotheos hoopt dat niet alleen de
resultaten van de kinderen verder verbeteren,
maar bovenal dat het onderwijs uit de Bijbel
tot zegen mag zijn. Chikadza: ‘Je ziet een
positief effect, ook voor de gemeenschap als
geheel. Het lezen uit de Bijbel en het zingen van
psalmen bijvoorbeeld hebben impact. Het kan
de gemeenschap zowel mentaal, spiritueel als
sociaal veranderen.’
Bauleni: ‘Ik wil u bedanken voor al uw
inspanningen en bijdragen om deze school
mogelijk te maken. Het was een grote investering
om de school te bouwen en voor de kinderen een
uitdaging om een hoger niveau van onderwijs te
bereiken. Maar de school is van groot belang voor
een betere toekomst van de kinderen. De school
verandert het leven van velen.’

Doelen basisscholen Timotheos:
• Bijbels onderwijs geven als vast onderdeel van het
curriculum;
• Kwalitatief goed onderwijs bieden;
• Verhogen van aantal pass-overs (leerlingen die over gaan);
• Identificeren van leerbarrières en deze verhelpen;
• Stimuleren van trouwe schoolgang;
• Intensiveren van relatie school-familie;
• Hanteren van een haalbare leraar-leerling ratio, maximaal
50 kinderen per klas.
En verder...
Kunnen we melden dat inmiddels ook bij het dagcentrum
van Nkomabasa wordt gewerkt aan de bouw van een eigen
basisschool. De lokalen voor klas 1 t/m 4 staan gereed. Als
de scholen weer opengaan en het nieuwe schooljaar begint,
kunnen de leerlingen instromen.

Op dit moment zijn de scholen gesloten in verband met het coronavirus.
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- Advertenties -

van de penningmeester
ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE
& INSPIRERENDE WOONERVARING

Boer Staphorst,

dé grootste woonbeleving.
22.000 m2

inspiratie
woonideeën
& trends

wanden | plafonds | verlichting | schilderwerk
tegelwerk | stucadoorswerk | vloeren

Wonen / Badkamers / Keukens / Bouwmaterialen / Doe-het-zelf / Buiten

Achthoevenweg 2, 7951 SK Staphorst
T 0522 466 800
info@boer-staphorst.nl

Elspeet | T (0525) 75 09 20 | www.toptotaalafbouw.nl

Begin goed.
Ga voor beter.

9, 2
Klantbeoordeling

Totaaloplossingen op het gebied van

Transport

Grondverzet

Kraanverhuur

Rijplatenverhuur

Stelconplaten

Mooie, opvallende communicatieuitingen zijn een middel. Meer
aandacht, meer resultaat: dat is het
doel. Op zoek naar een doordachte
inzet van online en offline creaties?
Om jouw doelen te bereiken?
Bekijk ons werk op novente.nl
en maak een afspraak.

VanDam,
Dam,
Van
Dam
& Verkade
Van
Van
Dam
& Verkade
B.V. B.V.
beleggingen
in onroerende
beleggingen in onroerende
zaken zaken

uw vermogen verdient:
veiligheid - flexibiliteit - vast gegarandeerd rendement van 6%

Herengracht
74, verdient:
1015 BR Amsterdam
uw vermogen
www.vandamvandamverkade.com
veiligheid - flexibiliteit - vast gegarandeerd
rendement van 3%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam
www.vandamvandamverkade.com
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De vorige keer hebben
we geschreven dat het
jaarverslag 2019 in
concept gereed was. De
definitieve versie staat
inmiddels al geruime
tijd op onze website. Het
geeft veel informatie
over - en inzicht in de in 2019 verrichte
werkzaamheden van
onze stichting.

te boeken naar noodhulp om het
nog beter en sneller beschikbaar te
hebben om daaraan te besteden.
Op dit moment is Malawi (gelukkig)
voor een grote uitbraak van
corona gespaard gebleven. Wel
heeft ons bestuur begin augustus
een aanvraag goedgekeurd voor
overlevingspakketten voor de
kinderen van onze kinderzorgcentra
en de kinderenen in ons
voedingsprogramma die nog niet
naar school gaan. Hiervoor is ruim
€ 19.500 beschikbaar gesteld.
Naast voedsel wordt daarvan
zeep, ontsmettingsmiddelen enz.
ingekocht.

Ontvangsten tweede kwartaal
De ontvangsten in het tweede
kwartaal 2020 zijn vooral in april
mede beïnvloed door hulp in
verband met corona. Omdat de
gezondheidszorg in Malawi op
een heel laag peil staat, hebben
we daarop snel geanticipeerd door
vanuit de algemene middelen te
investeren in een aantal tenten,
bedden enz. als ondersteuning bij
klinieken. Wij hebben de giften voor
corona wel in beeld en overwegen
om dit binnenkort toch nog over

Totaal ontvangen

In de hieronder opgenomen tabel
is te zien dat wij in het tweede
kwartaal vorig jaar bijna € 200.000
ontvangen hebben voor noodhulp
na de cycloon Idai in maart 2019.
Wanneer we daar, en met de
ontvangsten voor noodhulp in het
eerste kwartaal 2019, rekening
mee houden, zijn de ‘gewone’

2020

2019

2018

€

€

€

1e kwartaal

343.598,10

598.950,21

265.448,99

2e kwartaal

266.741,38

408.478,91

143.515,19

3e kwartaal

325.910,30

151.006,84

4e kwartaal

415.720,70

261.503,66

1.749.060,12*

821.474,68*

Hele jaar
Waarin begrepen aan nood-/voedselhulp
1e kwartaal

12.311,70

182.548,94

150,00

2e kwartaal

100,00

199.211,96

1.000,00

3e kwartaal

78.289,81

14.781,30

4e kwartaal

51.379,21

12.265,00

511.429,92

28.196,30

Hele jaar

ontvangsten in 2020 ongeveer
gelijk aan die van 2019. Dan past
ons ootmoedig dank, allereerst aan
God, maar ook aan u allen voor deze
financiële steun. Wij beseffen heel
goed dat veel inwoners en bedrijven
ook in ons land in onzekere tijden
verkeren over de gevolgen van het
coronavirus voor de Nederlandse
economie.
Donatie 2020
Velen van u hebben al gehoor
gegeven aan ons verzoek in het
vorige magazine om hun donatie
voor 2020 aan ons over te maken.
Onze hartelijke dank daarvoor. Deze
donaties worden mede gebruikt voor
het per kwartaal toezenden van ons
magazine om u te informeren over
onze werkzaamheden. Als u uw
donatie nog niet heeft overgemaakt,
wilt u dit dan binnenkort alsnog
doen? Wanneer u zelf al maandelijks
of per kwartaal bedragen overmaakt
of ons steunt met financiële adopties
geldt deze oproep u uiteraard niet.
Acceptgiro bij dit magazine
Ook bij dit magazine zit een
acceptgiro. Wij hebben daarop
vermeld als omschrijving ‘Gift
waar meest nodig’. Het biedt ons
de mogelijkheid om deze gift te
bestemmen voor de op dat moment
meest urgente zaken. Wij hopen dat
u ons, indien mogelijk, (opnieuw) met
een gift wilt verblijden. Tot nu toe
zijn we daarin nog nooit beschaamd
uitgekomen.

*Voor aftrek inkoopprijs verkochte producten.
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nieuw gezicht

Even kennismaken
met… Mayeso Komwa
Mayeso werkt als leraar op de basisschool bij ons dagcentrum in Mbulumbuzi. Hij
vertelt ons hoe hij als jongen van 15 jaar, dankzij zijn sponsor, onderwijs kon volgen
en hoe dankbaar hij is dat hij vervolgens bij de Stichting aan het werk mocht gaan.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Mayeso, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Malawi
in het district Chiradzulu. Ons dorpje heet Nankuyu. Ik
houd van muziek.
Hoe lang werk je al bij Timotheos?
Ik werk hier nu vanaf januari 2020, dus ruim 8 maanden.
Ik werk als leraar op de basischool in Mbulumbuzi.
Hoe vind je het om bij Timotheos te werken?
Ik heb het erg naar mijn zin. En Timotheos biedt goede
voorwaarden. Zo krijgen we altijd netjes op tijd ons
salaris en het management gaat eerlijk en respectvol
met ons om.
Op welke manier ben je in contact gekomen met
Timotheos?
Ik ken Timotheos niet door de baan als leraar, maar ik
hoorde van deze baan door Timotheos. Ik ben namelijk
gesponsord door de Stichting als scholier vanaf 2012.
Ik kon dankzij mijn sponsor het voortgezet onderwijs
volgen, mijn verzorgers konden dat niet betalen. Na het
voortgezet onderwijs mocht ik verder met de opleiding
voor leraar basisonderwijs. Ik ben geslaagd in december
2019. Dat ik daarna bij dezelfde organisatie aan de slag
kon gaan, was een grote eer voor mij.
Wat betekent de stichting Timotheos voor je?
Timotheos betekent heel veel voor me. De Stichting
heeft me gebracht waar ik vandaag de dag mag zijn.

14 Timotheos MAGAZINE

Ik was voor mijn gevoel
een ‘niemand’ (nobody),
maar dankzij Timotheos
voel ik me een ‘iemand’
(somebody).
Wat zou je mee willen
geven aan de sponsors
in Nederland?
Ik wil de sponsors
hartelijk bedanken. Ik
kan hen verzekeren
dat de steun die
vanuit Nederland
gegeven wordt, voluit
beantwoordt aan het
beoogde doel. Ik ben
daar zelf een voorbeeld
van. Moge God met alle
sponsors zijn en hen
bedelen met zegeningen,
zodat zij zoveel mogelijk
kinderen in Malawi
kunnen blijven steunen.

Nogmaals
hartelijk dank!

Prikbord
AGENDA

Boekenverkoop nieuw en gebruikt

Fietspuzzeltocht Barneveld
D.V. zaterdag 26 september 2020 organiseert
Werkgroep Barneveld/TFC Thera een mooie
fietspuzzeltocht in de omgeving van Barneveld.
Afstand 25 of 40 km.
Fietst u mee?
Starten
Tussen 9.30 en 11.00 uur
Startpunt
De Kruif Bestrating,
Kallenbroekerweg 126 te Barneveld
Kosten
€ 6 per fiets,
maximaal € 25 per gezin
Bij de start gratis koffie/thee met wat lekkers.
Catering aanwezig bij de tussenstop.

Mw. S.M. Aleman-van Herpen
Veluwse zendingswinkel
Apeldoornseweg 11, Elspeet
T 0577 - 402409 (van te voren even bellen)

Kaartverkoop
Mw. P. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
T 033 - 2866268

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

Van harte
welkom!

Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37
6718 WC Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden

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

Om alvast in
agenda te no de
teren

Winterwande
ling
D.V. dinsdag
29 december
2020
Prachtige wan
deling
in de omgeving
van Lunteren

Hebben wij uw

e-mailadres

?

Van veel donateurs beschikken wij niet over een e-mailadres. Mede
in verband met de kosten heeft het de voorkeur om zoveel mogelijk
communicatie digitaal te laten verlopen. Denk daarbij aan incidentele
berichten en nieuwsbrieven.
Heeft u uw e-mailadres al aan ons doorgegeven? Fijn, bedankt! Heeft
u dit nog niet gedaan en hebt u er geen bezwaar tegen om in de
toekomst berichten en/of nieuwsbrieven via e-mail te krijgen? Geef dan
uw e-mailadres door via: donateur@timotheos.nl.
Bij voorbaat dank!
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actief
Verlof Thera
De mens wikt...God beschikt. Dat zagen we ook in de verlofperiode van Thera. Wat liep alles anders dan gepland. Door de
coronamaatregelen konden de geplande activiteiten en presentaties niet doorgaan. TFC bedacht alternatieven in de vorm van
uitzendingen en online presentaties. Mooi dat dit mogelijk was, maar helaas kon Thera hierdoor niet alle betrokkenen zien en
spreken.
Eén van haar presentaties hield Thera in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld (haar thuisgemeente), waar
velen meeluisterden. Veel betrokken gemeenteleden maakten een gift over. De actie bracht ruim € 2.500 op. Heel veel dank
daarvoor! Ook een ouderenmorgen en gemeenteavond werden op deze wijze van een mooie presentatie voorzien.
Op de website van Thera is de diapresentatie nog beschikbaar (www.therainmalawi.webnode.nl). U kunt op deze site ook een
aantal artikelen bestellen.
Ieder hartelijk dank voor zijn/haar betrokkenheid tijdens deze periode.

TERSCHUUR –

kersen eten voor
Timotheos
De familie Geytenbeek
in Terschuur stelde haar
kersenoogst dit jaar
geheel ter beschikking aan
Timotheos. Er werd zelfs een
hoogwerker ingehuurd om
zoveel mogelijk kersen te
kunnen plukken. De kersen
werden vervolgens verkocht
in grote en kleine bakjes. Ze
vonden gretig aftrek in de
regio. De families Hardeman
en Geytenbeek haalden
in korte tijd € 230 binnen.
Bedankt voor deze mooie
actie!

STAPHORST – Inzamelingsactie oud ijzer
Op zaterdag 4 juli 2020 werd door werkgroep Staphorst
voor de vijfde keer op rij een actie oud ijzer gehouden. In
totaal werd er bijna 8.000 kg. aan accu’s, aluminium, koper,
lood, oud ijzer en zink ingezameld; wat er voor zorgde dat
er een mooi bedrag kon worden overgemaakt. Werkgroep
Staphorst wil een ieder die hieraan een bijdrage heeft
geleverd heel hartelijk bedanken!

BARNEVELD - kleedjesmarkt
Op 23 juli organiseerden Carine, Rebecca en Debora Verdouw
en Rebecca en Louise van Vliet een heuse kleedjesmarkt voor
de buurt om geld in te zamelen voor Timotheos. Hartelijk
bedankt voor jullie inzet meiden!

BARNEVELD – verkoop
vakantiefietstocht
Werkgroep Barneveld/TFC
Thera verkocht in juli digitaal een
vakantiefietspuzzeltocht. Die kon
vervolgens op eigen gelegenheid
gefietst worden. Een origineel
initiatief, nu velen de vakantie
in eigen land doorbrachten. Het
leverde € 490 op.

EDE – online verkoping
Helaas kon de jaarlijkse verkoping in Ede afgelopen juli niet
doorgaan vanwege het coronavirus. Als alternatieve actie is
de ‘verkoping op bestelling’ georganiseerd. Hiervoor werd
een webshop ingericht, waar verschillende producten van de
markt te bestellen waren: groente, fruit, kaas, advocaat, grillworst, aloë vera producten, fotokaarten en nog veel meer. De
bestellingen konden 25 juli jl. worden afgehaald in Lunteren of
worden thuisbezorgd in Ede en omgeving.
De actie was een groot succes! Er zijn zo’n 215 bestellingen
geplaatst met in totaal ruim 2.000 producten. Een groot deel
van de werkgroep heeft een dag van tevoren alle bestellingen

ingepakt. Op de dag zelf werden er, verdeeld over 6 busjes,
150 bestellingen thuisbezorgd.
De werkgroep kijkt terug op een zeer geslaagde actie. De
exacte opbrengst is nog niet bekend, dat hopen we in een
volgend bericht D.V. nog te melden.
Alle sponsors, leveranciers en iedereen die een bestelling heeft
geplaatst, hartelijk dank!
D.V. komend najaar hoopt de werkgroep een soortgelijke
‘winterboxactie’ te houden. De uiterste besteldatum is nog niet
bekend, maar dat zal rond half november zijn.
Houd u hiervoor de site van de webshop in de gaten:
www.timotheosede.nl.

Wéér een volle container met schoenendozen/
kinderkleding!
Wat hebben we veel mooie versierde schoenendozen en bruikbare
kinderkleding gekregen! Bedankt voor het inleveren en alle kinderen bedankt
voor de mooie versieringen. We hebben zelfs zoveel spullen dat we opnieuw
een hele zeecontainer kunnen vullen. Het is daarom niet meer nodig om spullen
in te leveren. In verband met het coronavirus zal de container waarschijnlijk
eind dit jaar naar Malawi gaan. Houd onze website te zijner tijd in de gaten
voor foto’s en video’s van het uitdelen.
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werkgroepen

Alblasserdam

Opgericht in 2015, in 2016 naar Malawi
geweest en nu nog steeds actief als
werkgroep in de omgeving Alblasserdam.
Acht jongeren in de leeftijd van 22 t/m 25 jaar: dat is
Werkgroep Timotheos Alblasserdam. Deze werkgroep
bestaat sinds december 2015. Na een presentatie van Bep
Klok op de jeugdavond zijn wij aan de slag gegaan met
diverse acties. In de afgelopen vijf jaar hebben wij onder
andere geld opgehaald door de verkoop van kaarten,
snoeprollen, stroopwafels, wc-papier, rookworsten en
oliebollen. Daarnaast organiseerden wij een autowasdag,
kleedjesmarkt, fietstocht en psalmzangavond. In eerste
instantie waren wij vooral gericht op onze werkvakantie
in de zomer van 2016. Daar hebben wij veel gezien van
het werk van Timotheos Foundation. Door het bouwen
van een huis voor de dominee en het organiseren van
een Bijbelweek voor de kinderen in Nsanje hebben
we een bijdrage kunnen leveren aan het werk van
Timotheos Foundation. Het idee om te blijven helpen en
iets voor de mensen in Malawi te kunnen betekenen, is
juist door deze werkvakantie benadrukt. Ook nu willen
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jeugdhoek

tekst: Daniëlle Campbell - Vogelaar

wij een bijdrage blijven leveren en de noodzaak van
het werk van Stichting Timotheos onder de aandacht
brengen. Dit doen wij onder andere door jaarlijks een
oliebollenactie, stroopwafelactie en psalmzangavond te
organiseren. Daarnaast organiseren wij ook diverse acties
op scholen in de omgeving. Mooi om op deze manier
ook kinderen te betrekken bij het werk in Malawi. Houd
voor actuele informatie en acties onze website (www.
timotheosalblasserdam.nl) en onze Facebookpagina
(https://www.facebook.com/timotheosalblasserdam) in de
gaten.

Een
dagje uit
Was dat Chikhu? Chimanga tuurde in de verte. Ja dat was hem. Hij rende
Chikhu tegemoet. ‘Waar bleef je toch? We moeten nodig gaan!’
‘De geiten waren weggelopen. Moeder wilde dat ik ze ging zoeken’,
antwoordde Chikhu. Samen renden ze naar het dagcentrum. Daar stonden de
auto’s al klaar. ‘Jullie mogen bij mij in de auto’, zei Amayi. Chimanga’s ogen
straalden. Het was voor de tweede keer in zijn leven dat hij in een auto zat.
Ze kwamen bij het Lengwe Park aan.
Chimanga zag vooral veel struiken. Ze hadden
een behoorlijk eindje gereden, maar nog
geen dieren gezien. ‘Het Lengwe park is nu
vrij droog, omdat het niet het regenseizoen
is. De dieren kunnen dan niet uit de beekjes
drinken. De verzorgers hebben waterbassins
neergezet, waar de dieren kunnen drinken.
Daar gaan we naartoe rijden. Ik verwacht dat
we daar wel wat dieren zullen zien’, legde
Amayi uit.
Ze had niets teveel gezegd. Grote olifanten
stonden bij elkaar en dronken uit de
waterbassins. Een klein olifantje hield de
staart van de moederolifant vast. Zebra’s
stonden er ook bij. ‘Kijk daar eens jongens, dat
is een zeer zeldzame soort antilope. Mooi is hij
hè? Het is een Nyala.’
Aan het einde van de dag hadden ze veel
dieren gezien. Er waren veel antilopen in het
park, zoals de prachtige koedoe, de bosduiker,
de kleine Livingstone’s suni, de bosbok en
de impala’s. En het mooist van alles was dat
Chitzu juist voordat ze bijna het park uitwaren
een groep prachtige giraffen zag.
llie nog wat lekkers, zei Amayi. Het restaurant

had geen ramen. Ondeugende aapjes kwamen
soms dichtbij, maar een man jaagde ze weg.
Een lekker stuk cake werd voor hem neergezet
en een flesje limonade. Daar had hij wel zin in.
‘Chimanga, kijk daar, echt een gave krokodil!’
Chitzu wees naar een plaat op de muur. Wat
gebeurde daar? Een klein apenhandje gritste
zijn cake van het bordje. Chimanga sprong
op en rende achter de aap aan. Hij moest zijn
cake terug!
De aap sprong in een boom. Met zijn kleine
vingertjes trok hij stukjes van de cake af en
stopte het in zijn mond. Chimanga zuchtte.
Dat stuk cake kon hij wel vergeten! ‘Kom maar
Chimanga’, Amayi kwam eraan gelopen. ‘Ik zal
een nieuw stuk cake voor je bestellen. Maak je
maar geen zorgen’, lachtte ze.
‘We hebben vandaag veel prachtige dieren
gezien. Hebben jullie ook gedacht aan de
Schepper van al die mooie dieren? Voordat
we naar huis gaan, vertel ik jullie nog een
Bijbelverhaal. Luister maar goed.’

Daniëlle

Hartelijke groeten,
Daniëlle Campbell - Vogelaar
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projectverantwoording
PROJECT

Eigen basisscholen
Dit project heeft als doel:

1

Onderwijs

2

Evangelisatie

3

Voorbereiding voortgezet onderwijs/
toekomstperspectief

		Op de basisscholen van de overheid is de kwaliteit van het
onderwijs doorgaans slecht. Voldoende leer- en lesmaterialen,
persoonlijke aandacht voor de leerlingen en gemotiveerde docenten
zijn essentieel. Daarom hebben we onze eigen basisscholen
gerealiseerd waar kinderen wél kwalitatief goed onderwijs krijgen.

		Als organisatie hechten we veel waarde aan identiteitsgebonden
onderwijs. Op school horen de kinderen elke dag uit de Bijbel
vertellen. Ook hebben we zelf een curriculum voor Bijbels onderwijs
ontwikkeld.

		Nadat ‘onze’ kinderen groep 8 van de basisschool hebben afgerond,
helpen we hen, waar mogelijk, verder met voortgezet onderwijs.
Dankzij ons adoptieprogramma voor scholieren worden zij in staat
gesteld om verder te leren. Zo bieden we hen toekomstperspectief.

Statistieken 2020

455
kinderen

2

basisscholen
€ 10 kosten voor een maand onderwijs per kind
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8

leerkrachten

