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Cycloon Ana, als je huis, 
voedsel en oogst verliest



colofon

De maïskolf 
staat symbool
voor voedsel.

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

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

inhoud meditatie

“Híj houdt de wees en 
de weduwe staande.”

Psalm 146:9b

De HEERE, de God van Jacob (vers 5) heeft een zwakte 
voor de weduwen en de wezen. Dat bewijst Hij door 
bijzondere wetten te geven in het Oude Testament, 
waardoor zij beschermd en onderhouden worden. Het 
oude verbondsvolk was verplicht om voor hen te zorgen. 
Zij mochten vrijuit plukken van de rand van de akker. Zij 
werden toegelaten tot hun wijngaarden en olijfgaarden. 
Hij houdt ze staande! Dat veronderstelt dat ze dreigen 
te vallen. Dat het leven als weduwe en wees zwaar is. Je 
moet het beleven, om het te voelen. Het is nu eenmaal 
een kwetsbare positie. De duivel zal ze zeker plagen. Hij 
zal trachten ze te laten struikelen in de zonde. Als dat 
gebeurt, zal hij er een vergrootglas op zetten en proberen 
iemand overmatig bedroefd te maken. Maar, de HEERE, 
de Gods Jacobs, houdt ze staande, als ze tot Hem roepen.

Nu heeft de aanduiding wees en weduwe in de Bijbel 
ook een beeld van hen die God kwijt zijn. Die een levend 
Godsgemis kennen en tot God roepen. Die daar bedroefd 
over zijn, omdat ze ontdekt zijn aan de oorzaak van hun 
Godsgemis, namelijk de zonden. Aan wie God belooft: 
‘immers zal een wees bij U ontfermd worden.’ (Hosea 
14:4). En: ‘den smaad uw weduwschaps zult gij niet 

meer gedenken, want Uw Maker is uw Man, HEERE der 
heirscharen is Zijn Naam.’ (Jesaja 54:4). Zij leren door het 
werk van de Heilige Geest op zulke beloften te pleiten.

Om daadwerkelijk daarin te delen, moet er een groot 
wonder gebeuren. Dan zal de oorzaak van onze 
geestelijke weduwschap en weeszijn weggenomen 
moeten worden, namelijk de zonde. De schuld daarvan 
moet betaald worden. Als de schuldeiser komt, weten 
ze zich geen raad. Maar, bij de HEERE is raad in deze 
onmogelijkheid. Het is Christus, Die dit recht op de 
vergeving van zonden heeft verworven, door volkomen 
aan Gods recht te voldoen. Door volkomen de schuld 
der zonde te betalen voor Zijn volk. Daarom zullen deze 
geestelijke weduwen en wezen aan Zijn voeten terecht 
komen, opdat ze delen in de belofte: ‘Ik zal u geen wezen 
laten; Ik kom weder tot u.’ (Johannes 14:18). Hij zal Zijn 
Heilige Geest, de grote Trooster zenden, Die het uit 
Christus neemt en hen verkondigt. Die Geest zal het ware 
geloof geven, waardoor ze in al hun klachten gaan hopen 
op Zijn onfeilbaar woord. Deze geestelijke weduwen en 
wezen zal Hij staande houden, zodat ze volharden tot het 
einde toe. Als zij zullen vallen, zal Hij hen oprichten. Als zij 
aangevallen worden door hun geestelijke vijanden, zal Hij 
hen beschermen. In het bijzonder met de belofte van de 
vergeving van zonden. Hij zal hen niet laten omkomen en 
Hij zal hen in al hun noden voorzien. 

Ds. K. Visser Driebergen
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“Maar bij de HEERE is raad in deze 
onmogelijkheid.”

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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van het werkveld van het werkveld
Tekst: Bart Lodder

Op 21 januari mocht ik veilig in Nederland 
aankomen. Heerlijk om weer even dichtbij mijn 
familie en vrienden te zijn, maar het geeft ook wel 
een dubbel gevoel. Mijn hart trekt naar Malawi om 
daar, samen met mijn collega’s, hulp te bieden, nu 
het land zo getroffen is door de hevige regens en 
de cycloon Ana. Met mijn verstand weet ik dat het 
goed is om nu hier te zijn om uit te rusten en weer 
op te laden, zodat ik D.V. straks weer met nieuwe 
energie mijn werk op kan pakken.

Samen leren
tekst: Bep Klok

Inmiddels hebben we in januari de derde 
bijeenkomst met de pastorale werkers gehouden. 
Ik vind dat altijd heel fijn om te doen en merk ook 
aan mijn collega’s dat ze gemotiveerd worden 
door hun ervaringen te delen en van elkaar te 
leren.

Tijdens zo’n bijeenkomst besteden we veel 
aandacht aan het voorbereiden van een 
Bijbelverhaal. Aan de hand van een schema 
bereiden de pastorale werkers in tweetallen 
een Bijbelverhaal voor. Eén van hen vertelt het 
verhaal voor de anderen. Echt moedig om dat als 
eerste te doen voor je collega’s! Daarna evalueren 
we het Bijbelverhaal. Wat zijn de sterke punten 
en wat zijn de verbeterpunten. Volgens de 
pastorale werker kon hij maar beter zijn zwakke 
punten niet benoemen, want dan haalde hij 
zichzelf onderuit. Zo wordt dat hier in Malawi 
gezien. Je zwakke punten benoem je niet.
Het was heel leerzaam om zo met elkaar na te 
denken over het vertellen van het Bijbelverhaal. 
De week erna gingen de pastorale werkers 
aan de slag om hun opgedane kennis aan de 
leerkrachten over te dragen. Als ik weer terug 
ben in Malawi hoop ik de scholen te bezoeken om 
zelf naar de Bijbelverhalen van de leerkrachten te 
luisteren en dan samen met de pastorale werkers 
te evalueren.

We hebben ook samen de preek van ds. J.C. Ryle 
‘Our souls’ besproken. Ik had ter voorbereiding 
een aantal vragen bij de preek gemaakt, die de 
pastorale werkers thuis moesten maken. De 
antwoorden werden in de groep besproken. 
Het was goed om op deze manier na te denken 
over wat de Bijbel zegt over onze onsterfelijke 
ziel. Hoe ernstig is de werkelijkheid, dat we 
allemaal een ziel hebben die voor de eeuwigheid 
geschapen is. Dat we in de korte tijd, dat we 
hier op aarde leven, groot gevaar lopen om onze 
ziel te verliezen. Maar, ook het wonder dat onze 
ziel gered kan worden, omdat de Heere Jezus 
een volkomen Zaligmaker is en Hij ons alles 
uit genade kan schenken wat nodig is. Wat Hij 
begint, zal hij voleindigen. Het is alles Zijn eigen 
werk. 

Dan zijn we samen even stil. Stil van 
verwondering over de grootheid van Zijn genade.
Dan hopen en bidden we of de Heere met Zijn 
Geest wil werken in de harten van de kinderen en 
( jong) volwassenen. Want, al wat Hij werkt, zal 
juichen tot Zijn eer!

Bid u mee?

In het vorige magazine schreef ik 
iets over de uitdagingen van ons 
scholierensponsorprogramma. In deze editie 
wil ik u meenemen hoe wij dit proberen op te 
lossen!

Zoals u wellicht weet, vanuit eerdere edities 
van het Timotheos magazine, heb ik in 2018 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om 
een eigen voortgezetonderwijs school te 
realiseren. 

In het rapport wat ik toentertijd heb 
geschreven, kwam ook een aantal conclusies/
aanbevelingen naar voren om de, in het vorige 
magazine genoemde uitdagingen, zoveel als 
mogelijk op te lossen. Hierbij is de realisatie 
van een eigen voortgezet onderwijs school 
dé beste oplossing. Dit vraagt echter om 
een goed doordacht plan en veel financieel 
kapitaal. Vandaar dat we op dit moment 
moeten zoeken naar andere oplossingen. 

De volgende stappen hebben we genomen om 
tot een oplossing te komen:

Ten eerste, zijn we begonnen met het 
opvragen van alle slagingspercentages van 
de scholen waar onze studenten les volgen. 
Hierbij kwamen we tot de ontdekking 
dat het grotendeel van de scholen lage 
slagingspercentages heeft, variërend van 40% 
- 60%. Zoals u begrijpt, kwam (en komt) dit 
ook tot uiting in de slagingspercentages van 
onze studenten.

Ten tweede, hebben we onderzoek gedaan 
naar privéscholen (met boarding faciliteiten) 
in verschillende districten. Een school waarop 
de scholieren dag en nacht kunnen verblijven. 
Het doel hiervan was om uit te zoeken of 

er betaalbare privéscholen zijn met goede 
slagingspercentages. Dit was een hele 
uitdaging, omdat er ook veel privéscholen 
niet eerlijk zijn over de slagingspercentages 
van de school. Ze proberen de school zo goed 
mogelijk te laten lijken, zodat ze meer geld 
kunnen verdienen aan meer leerlingen op hun 
school. Gelukkig hebben we in bijna elk district 
(provincie) waar onze scholieren les volgen één 
goede en betaalbare privéschool gevonden. 

Ten derde, hebben we een plan gemaakt om 
de scholieren die les volgen op scholen met 
lage slagingspercentages, de mogelijkheid te 
geven om naar de privéschool te gaan in het 
district waar zij wonen. Op basis van dit plan 
hebben we ook een budget gemaakt, omdat 
de kosten voor een privéschool een stuk hoger 
liggen. We zijn blij dat alle besturen dit plan 
hebben goedgekeurd! 

Afgelopen maand zijn ruim 100 studenten 
overgeplaatst naar een privéschool. Dit zijn de 
studenten uit klas 1 en 2. De klas 3-studenten, 
die met het begin van het nieuwe schooljaar 
doorstroomden naar klas 4, zijn gebleven op 
de school waar zij les volgen, omdat zij al in 
het examenjaar zitten. We hopen dat deze 
oplossing bijdraagt aan de kwaliteit van ons 
programma! In de volgende editie hoop ik ter 
afronding te schrijven waarom deze oplossing 
kan bijdragen aan de uitdagingen van ons 
programma.
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van het werkveld
tekst: Gerrit Oomen van de hulp voor de beneficiaries of both Stephanos en 

Timotheos is met voedselhulp, zaden om weer of nog te 
planten, nogmaals voedselhulp en hulp aan de huizen.

Het tweede deel van de hulp is voor de kampen, waar 
ondertussen meer dan 100.000 families zijn, alleen al 
in twee districten in het zuiden. We zouden ongeveer 
8.000 families kunnen helpen. We zijn heel dankbaar 
dat er inmiddels heel veel geld is binnengekomen, 
dat we dit plan kunnen realiseren en wellicht nog wel 
meer hulp kunnen geven. Deze week hebben we een 
vergadering gehad met de lokale overheid en daaruit 

blijkt dat er sowieso in Nsanje, zeer weinig hulp komt, 
zowel van de regering alsook van stichtingen. Ze zijn 
ons zeer dankbaar dat we proberen om te helpen. We 
hopen de grote kampen te gaan helpen. We hopen 
levensmiddelen te geven, maar ook wat borden, kopjes, 
pannen, en het meest belangrijkste; Bijbels. We hopen 
dat de hulp die we gaan verstrekken, gezegend mag 
worden. Niet alleen om de mensen te helpen in hun 
lichamelijk nood, maar dat het Woord gebruikt mag 
worden voor hun geestelijk nood. We danken u hartelijk 
voor uw gebed en financiële steun!

Als dit van je huis overblijft

Voor het uitdelen gaat 
eerst de Bijbel open

Voedseluitdeling aan 1500 gezinnen

Het leven gaat doorWeggeslagen wegen

De maisoogst verloren

Dankbaar

Cycloon Ana 

Maandag 24 januari begon ik, net als iedere 
andere maandag, met een weekopening 
met al het personeel in het kantoor. We 
praatten na over dingen die in het weekend 
zijn gebeurd, over wat vergaderingen enz. In 
een werkoverleg die morgen, kwam het topic 
noodhulp aan de beurt. Wat we moeten 
doen in tijden van nood en wie we wel of 
niet moeten helpen. Het regende die hele 
morgen al, maar we hadden er geen idee 
van dat Malawi in nog geen twaalf uur later 
dus echt in een positie voor noodhulp terecht 
kwam.

De daarop volgende nacht werd ik rond 
twee uur wakker gemaakt, omdat de 
buitenmuur om ons stuk grond gedeeltelijk 
was ingestort. Nog steeds regende het 
hard en inmiddels was de wind ook flink 
toegenomen. De elektriciteit had het de dag 
ervoor al opgegeven. Nu begon ik me zorgen 
te maken. Want, hoe zou het in de andere 
woningen in Malawi zijn?

Opeenvolgende dagen
We kregen allerlei berichten binnen over de 
weg naar het zuiden, deze was overstroomd 

en niet meer begaanbaar. Naast nog enkele 
foto’s van ingestorte huizen, kregen we 
verder nauwelijks informatie. Het mobiele 
netwerk had allerlei problemen en bellen of 
internetten was nauwelijks mogelijk. Aan het 
eind van de dag was het mobiele netwerk 
weer beter bereikbaar, maar omdat de 
elektriciteit in het hele land uit was, konden 
de inmiddels lege telefoons niet opgeladen 
worden. Intussen werd er een plan gemaakt 
door Stephanos en Timotheos om samen 
te proberen de mensen te helpen. Tijdens 
een overleg op donderdagavond kwamen 
we beiden tot de conclusie dat we geen 
idee hadden wat er werkelijk gaande was 
in het zuiden, doordat we allebei weinig of 
geen berichten binnenkregen. De volgende 
dag ben ik zelf op stap gegaan, samen met 
mijn dochter Natasha. Ondertussen was het 
water aardig gezakt, dus op de verschillende 
plaatsen waar de weg was weggespoeld, 
konden we lopend door het water de 
andere kant bereiken. Na drie grote gaten 
overgestoken te zijn, konden we de rest 
van de route zonder problemen afleggen. 
Wat een ellende zagen we onderweg; 
ontelbare huizen ingestort, tuinen en wegen 
weggespoeld, grote bomen lagen overal 
verspreid, alsof ze zomaar weggesmeten 
waren. 

Volgende weken
Een duidelijk plan werd gemaakt, dat 
tweedelig werd opgesteld. Het eerste deel 

Ja, hoe is het nu hier in Malawi?
Zo langzamerhand beginnen de mensen 
in Malawi te begrijpen wat een cycloon is. 
Vaak hoor ik dat mensen niet begrijpen hoe 
een cycloon zijn of haar naam krijgt, maar 
ze begrijpen nu wel wat voor desastreuze 
gevolgen een cycloon met zich meeneemt.

Gerrit
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Voortgang in Malawi 
In december 2021 zijn we opnieuw op bezoek geweest 
in Malawi voor een vergadering met het Malawiaanse 
bestuur en Timotheos Canada over de opzet van 
de structuur in Malawi. Het was een eensgezinde 
vergadering waar unaniem is besloten om te werken 
met een internationaal bestuur in Malawi waar het 
Malawiaanse, Nederlandse, Canadese en Amerikaanse 
bestuur met elk één persoon in deelnemen. Timotheos 
Malawi, waarvan Gerrit Oomen de directeur is, behoudt 
haar eigen Malawiaanse bestuur en dient haar plannen 
en budgetten in bij het internationale bestuur. Deze 
worden vervolgens besproken, goedgekeurd en 
gecontroleerd door het internationale bestuur. Vanuit 
de donorlanden (Nederland, Canada en Amerika) 
wordt er jaarlijks een visitatiebezoek afgelegd en 
de bevindingen daaruit worden ingebracht in de 
vergaderingen van het internationale bestuur. Met deze 
structuur is er een gezonde balans tussen vertrouwen 
en respect voor de lokale organisatie enerzijds en een 
goed governance model voor goedkeuring en controle 
van de plannen door Timotheos Nederland, Canada en 
Amerika anderzijds. Op dit moment wordt er gewerkt 
aan de implementatie van deze structuur. Ondanks alles 
wat er gebeurd is, ervaren we meer en meer herstel 
van vertrouwen in de relatie met onze medebroeders in 
Malawi en dat stemt tot verwondering! 

Organisatie in Nederland
Doordat het afronden van de structuur in Malawi 
iets meer tijd heeft gevergd dan gedacht, zijn we 
later gestart met het verder uitwerken van het 
bestuursmodel in Nederland. 
Het interimbestuur is destijds aangesteld met het doel 
om te werken aan herstel van relaties en het neerzetten 
van een goed bestuursmodel in Malawi en Nederland. 
Dit bestuursmodel is in concept gereed en afgestemd 

met de klankbordgroep (vertegenwoordigers van de 
voormalige steungroep en het voormalige bestuur). 
Er is gekozen voor een model van een bestuurder 
in combinatie met een toezichthoudend bestuur. Bij 
het aantreden van het toezichthoudend bestuur zal 
voorzitter Harm Mokken aftreden als bestuurslid. 
Penningmeester Kees Pruim heeft aangegeven 
beschikbaar te zijn voor het toezichthoudende bestuur. 
Secretaris Cornelis Bosch heeft aangegeven interim 
beschikbaar te zijn voor de rol van bestuurder en 
daarmee niet als lid van het toezichthoudend bestuur. 
Op deze manier denkt het interim bestuur de kennis, 
die in het afgelopen jaar is opgebouwd, te borgen in 
de nieuwe structuur. Het doel is om te komen tot een 
toezichthoudend bestuur van vijf personen. Rond eind 
maart hopen we te adverteren in het Reformatorisch 
Dagblad voor de werving van vier leden voor het 
toezichthoudend bestuur.

Tenslotte
Als interim-bestuur hebben we het afgelopen jaar 
gewerkt aan herstel van relaties. In dit kader zijn er 
ook gesprekken gevoerd met Stichting Stephanos. 
Het heeft ons ontzettend goed gedaan dat de relatie 
met Stephanos is vernieuwd en verdiept. De spontane 
actie om samen een noodhulpactie te starten voor 
de getroffenen van cycloon Ana is daar een heel 
mooi voorbeeld van. En zeker ook in Malawi werken 
de twee organisaties veelvuldig samen en is er een 
vertrouwensband ontstaan. 

Het is bemoedigend om te ervaren dat de Heere 
regeert, harten neigt, en liefde schenkt. Het is onze 
wens dat dit ook vrucht mag dragen in Malawi, tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk en verheerlijking van Zijn 
nooit volprezen Naam!

Verder werken aan herstel van vertrouwen

van het bestuur

Malawisch bestuur: Dominee Ben, dominee Falamenga en dhr. Potani
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Onderwijs geeft kansarme kinderen 
hoop op toekomst. In een land als Malawi 
is goed onderwijs niet vanzelfsprekend. 
Op overheidsscholen zijn de klassen 
overvol. Ook hebben ouders vaak geen 
geld om vervolgonderwijs te betalen. 
Dankzij uw steun is dit op de Timotheos-
scholen anders. Veldwerker Thera 
Verdouw vertelt ons hoe zij samen 
met het team het onderwijs op de 
kinderzorgcentra doorontwikkelt. 

Onderwijs als sleutel

Vlakbij haar huis op de compound staat een typisch 
Malawische rondavel (rond huisje). In een lange zomerse 
rok zit Thera op haar gemak tegen de muur van het huisje. 
Net als we haar de eerste vraag stellen, gaat haar telefoon. 
“Die neem ik even op, anders zitten ze zo te wachten.” In 
het Engels beantwoordt ze de vraag van haar Malawische 
collega. Als wezenzorgadviseur is Thera, samen met 
twee Malawische collega’s, verantwoordelijk voor de zes 
kinderzorgcentra van Timotheos. Ze houdt zich onder 
andere bezig met de ontwikkeling van goed onderwijs. 
Haar PABO-achtergrond komt daarbij goed van pas.

Kan je eens vertellen hoe zo’n kinderzorgcentrum 
eruit ziet?
“Op een kinderzorgcentrum zitten gemiddeld zo’n 250 
kinderen, die dagelijks naar ons centrum komen. Een 
kinderzorgcentrum bestaat uit een dagcentrum waar de 
kinderen de nodige zorg krijgen (zoals een dagelijkse 
maaltijd), een basisschool en een weeshuis voor de 
kinderen die thuis niemand hebben die goed voor hen kan 
zorgen. Elk kinderzorgcentrum heeft een senior staff die 
verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen op 
het centrum en leiding geeft aan het personeel. De senior 
staff bestaat uit de matron (zorg), de hoofdonderwijzer 
(onderwijs) en de pastoraal werker (Bijbelonderwijs). De 
kookmoeders, leerkrachten, weeshuismoeder, tuinmannen 

en wachtmannen vormen de rest van het personeel.” 

Wat motiveert of inspireert je in je werk?
“Het mooiste vind ik om mijn Malawische collega’s in hun 
kracht te zetten. Wij denken vaak dat wij hen van alles 
moeten leren, maar wij kunnen ook heel veel van hen leren. 
Zij kennen de cultuur en weten veel beter hoe we het beste 
kunnen handelen. Malawiërs kunnen best afwachtend zijn, 
maar als je hen de bal in handen geeft en laat merken dat 
je in hen gelooft, komt er veel meer uit. Daarop kunnen 
we aansluiten en toevoegen waar nodig, zodat we het 
met elkaar doen en samen weer een stap vooruit zetten; 
dat vind ik mooi!” Twee dingen wil Thera de komende 
tijd graag met het team in Malawi oppakken, namelijk het 
stroomlijnen van werkprocessen door het ontwikkelen 
van een handboek met procedures voor terugkerende 
activiteiten en het verzorgen van trainingen voor het 
personeel.
Wat is het belang van een handboek voor de 

kinderzorgcentra?
“Eigenlijk staat nog heel weinig op papier over wat 
we doen. Het voordeel van een handboek is dat de 
medewerkers weten hoe te handelen in een bepaalde 
situatie, bijvoorbeeld als een kind absent is zonder reden 
of hoe het werkt met ziekmelden. Hierdoor kunnen ze 
zelfstandig en op een goede manier hun werk doen.”

Waarin zou je de medewerkers verder willen 
trainen?
“Allereerst wil ik onze collega’s van de verschillende 
centra graag bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar 
kunnen leren. Eind vorig jaar organiseerden we voor 
het eerst een training voor al onze hoofdonderwijzers. 
Dat gaf een gevoel van verbondenheid; er werd kennis 
en ervaring uitgewisseld en iedereen ging gemotiveerd 
naar huis. Binnenkort staat er een training voor 
weeshuismoeders op de agenda. Ook willen we een 
training voor leerkrachten organiseren.”

Op de website van Timotheos staat: “We willen de 
Malawiërs helpen de armoedespiraal te doorbreken 
én hen in aanraking brengen met het Evangelie. De 
sleutel hiertoe is onderwijs.” Hoe wordt dit in de 
praktijk vorm gegeven?
“Menselijkerwijs gesproken is onderwijs de sleutel naar 
een betere toekomst. Als je hier geen onderwijs volgt, 
dan weet je dat de kans op een baan minimaal is. Veel 
kinderen hebben niet de mogelijkheid om naar school 
te gaan. Als wij op huisbezoek gaan, zien we vaak 
kinderen die thuis zijn onder schooltijd. Als je dan vraagt 
waarom de kinderen niet naar school gaan, zeggen ze 
bijvoorbeeld: ‘We hebben geen geld voor zeep en zijn 
naar huis gestuurd omdat ons uniform niet schoon was.’ 

Dankzij Timotheos geven we deze kinderen de kans om 
wel naar school te gaan. Bovendien naar een veel betere 
school dan de overheidsscholen.”

In wat voor opzicht zijn de Timotheos-scholen beter 
dan de overheidsscholen?
“Bij ons zitten er maximaal vijftig kinderen in één klas. 
Dat is voor Nederlandse begrippen veel, maar is een 
groot verschil met de overheidsscholen hier in Malawi 
waar wel honderd tot tweehonderd kinderen op de 
grond in een klaslokaal zitten. Hierdoor is onderwijs 
op maat onmogelijk en de is orde vaak ver te zoeken. 
Daarnaast krijgen de kinderen op onze scholen 
christelijk onderwijs en kunnen ze doorstromen naar ons 
scholierenprogramma voor het voortgezet- en middelbaar 
onderwijs. Dat geeft hen veel meer kans op een baan, 
waardoor ze zich later in eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien.

Zou je wat meer kunnen vertellen over de link 
tussen onderwijs en evangelisatie?
“Eigenlijk zijn onderwijs en evangelisatie helemaal 
verweven, zoals ook bij het christelijk onderwijs in 
Nederland. De kinderen horen elke dag een Bijbelverhaal, 
leren de psalmen en leren Bijbelteksten. Dat is natuurlijk 
het allerbelangrijkste onderwijs. Je kan wel druk zijn met 
een toekomst hier op aarde, maar alleen het onderwijs uit 
de Bijbel kan ons wijs maken tot zaligheid!”

“Alleen het onderwijs uit de Bijbel kan 
ons wijs maken tot zaligheid”

interview met Thera Verdouw
tekst: Mathilde Compagner en Leneke Boender
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Vossenstraat 8, Hilversum         T 035 624 8498

www.slagerijchateaubriand.nl

van de penningmeester

Als penningmeester vind ik het 
mooi om uw inzet voor de arme 
naaste in Malawi, door middel van 
tijd of door middel van geld, niet 
alleen uit te drukken in financiële 
termen, maar ook in een simpel, 
maar welgemeend “Dankuwel!” 
De financiële overzichten schetsen 
een positief beeld met betrekking 
tot uw medeleven met de mensen 
in Malawi. Zoals u in onderstaande 
grafiek kunt zien, zijn de giften 
voor 2021 uitgekomen op bijna 

1,2 miljoen, hetgeen meer is dan 
we verwacht hadden. Deze extra 
middelen geven ons in 2022 de 
mogelijkheid om de ingezette 
verbeteringsslag met betrekking 
tot de organisatie en het onderwijs 
in Malawi verder doorzetten. Ik 
vind het bewonderingswaardig 
en mooi dat u naast alle zorgen 
en moeiten, die u in uw naaste 
omgeving en leven hebt, ook tijd en/
of geld vrijmaakt voor mensen die 
het nog veel slechter (in materiële 

zin) hebben dan wij. Ook nu zich er 
een ernstige ramp in Malawi heeft 
voltrokken, is de vrijgevigheid en 
inzet vrijwel ongelofelijk. Met deze 
geschonken krachten, wordt het 
leven van mensen en kinderen in 
Malawi, zowel nu als in hun verdere 
leven, en we hopen een toekomend 
leven, een leven met hoop en 
toekomst. Dankuwel! 

Dankuwel! Na de voorlopige balans over 2021 opgemaakt te hebben, kunnen wij 
concluderen dat wij uw vrijgevigheid en uw inzet (ook met name vanuit de werk-
groepen en alle vrijwilligers) voor het jaar 2021 te voorzichtig hebben ingeschat. 

De baten voor 2021 hebben de begroting ruim overschreden.

Baten versus begroting - jaardoel 2021 = € 836.000

- Advertenties -

Boer Staphorst, 
dé grootste woonbeleving.

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

ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE  
& INSPIRERENDE WOONERVARING

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

22.000 m2

inspiratie
woonideeën

& trends

Klantbeoordeling 

9,2

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. 
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noodhulp cycloon Ana

“Al ben je bijna twee decennia onderdeel geweest 
van een (duik)team bij de vrijwillige brandweer, 
dan nóg ben je niet voorbereid op vier dagen 
schade taxeren naar aanleiding van de cycloon 
Ana in Malawi. En we zijn nog maar op de helft..”

Een verslag van vrijwilliger Kees Verwoerd, die 
vanuit Nederland overgevlogen is om de schade 
te taxeren bij de getroffen families uit het 
sponsorprogramma.

tekst: Kees Verwoerd

“Vanuit de dag-zorgcentra vertrekken we 
met twee teams naar de buitengebieden 
om de, door de dominees, ouderlingen en 
godsdienstonderwijzers, gerapporteerde schade 
op te nemen. Het betreft
237 woningen van de families van weeskinderen 
in de Timotheosprogramma’s. Deze worden nu 
allemaal bezocht om een taxatie te maken van de 
omvang van de gemelde schade.

Nummer 9 krijgt een gezicht
We hobbelen kilometers over een met stenen 
bezaaide zandweg, parkeren de Landcruiser 
waar het pad te smal wordt en lopen de laatste 
800 meter over het paadje de berg op. Intussen 
is het 34 graden in de schaduw. 
Nummer 9 op onze lijst blijkt een omaatje (een 
‘Agogo’), zij zorgt voor haar wees-kleinkinderen. 
Door zware slagregen is haar lemen huisje half 
ingestort. De gras-dakbedekking, meegesleurd in 
de val, raakt aan een kant de grond. 
Met afhangende schouders poseert zij voor het 
restant van haar woning. Wij wisselen een paar 
woorden via de dominee van de RPC gemeente, 
die deel uitmaakt van ons team. 
Op onze lijst zetten we kruisjes bij ‘gemetseld 

met gedroogde kleistenen en modder’, 
‘dakbedekking gras’, ‘fundering niet aanwezig’, 
‘woning eigendom op familiegrond’, ‘ernstige 
scheuren’ en het laatste kruisje bij ‘onherstelbaar 
beschadigd’. 
We bedanken oma voor de foto en proberen een 
paar bemoedigende woorden te zeggen. Welke 
woorden doen ertoe in zo’n situatie? En in al 
die tientallen andere gevallen die volgen op de 
‘Agogo van nummer 9’? 
Je gevoel zegt om een voorbeeld te nemen aan 
de vrienden van Job, gewoon bij die oma gaan 
zitten om te delen in haar situatie. Echter, het zijn 
er zoveel. Zo overweldigend veel. En je voelt je zo 
ontoereikend. 
En toch is deze inventarisatie de eerste stap op 
weg naar betekenisvolle hulp, die wij haar willen 
bieden vanuit onze achterban. 

Muurvast
Op weg naar de volgende Agogo passeren wij 
een rivierbedding, een zacht en ondiep stroompje 
met steile oevers. We komen muurvast te zitten 
met onze cruiser. Onderweg hebben we nog wat 
hoofdmannen opgehaald, die ons begeleiden. 

Nu springt iedereen uit de auto om te helpen. 
Een passerende boer komt met een schep te 
hulp om de achterwielen vrij te graven, stenen 
worden voor de banden gelegd, takkenbossen 
aangesleept voor extra grip. Niets helpt, we 
komen alleen maar dieper in de modder. 
Dan komt de oplossing. “Mannen, allemaal voor 
de auto in een kring, de Abusa zal bidden.” 
Hardop maakt de dominee onze situatie 
bekend aan Hem, ‘Wiens ogen de ganse aarde 
doorlopen’ en Wie bekend is dat onze cruiser 
vast staat in de modder. 
Daarna komt iemand met het idee om, tegelijk 
met het verder vrijgraven, het hoofdkwartier te 
bellen. Er is geen telefoon die netwerkbereik 
heeft. Een paar honderd meter verderop is op een 
heuveltop wél bereik en wordt advies gevraagd 
aan het thuisfront in Blantyre. 
En, hoe eenvoudig blijkt de oplossing; om 
vierwielaandrijving te activeren moet er op beide 
voorwielen een knop omgezet worden. Vijf 
minuten later staan we rondom de vrijgekomen 
auto te luisteren naar de dankbetuiging van de 
dominee, die zijn Zender dankt voor de uitkomst. 
Eenmaal op de terugweg krijgen we nog een 
lekke band, die vervangen wordt op snikheet 
asfalt. 
De week rijgt zich aaneen met deze misère. 
Sommigen weduwen en grootmoeders zijn 
gelaten, anderen nog met iets van trotse 
vastberadenheid, weer anderen met een 
glimlach, omdat ze steun krijgen van hun buren. 
Al die beelden gaan ons als rapporteurs 
centimeters diep onder onze huid zitten. 
“U kunt nog glimlachen Agogo?”
“Zeker meneer, ik heb m’n buren en familie nog; 
we dragen het met elkaar.” De saamhorigheid is 
groot in Malawi.  

Noodhulp
Als we een keer teruglopen naar de auto zegt 
een man bij een van de andere restanten “Ja, 
ja, wij zijn zeker niet belangrijk genoeg?”… De 
woorden stokken in je keel. Zoveel nood en zo 
weinig capaciteit. 
Intussen zijn collega’s van Stephanos en 
Timotheos onderweg naar opvangkampen in het 
zuiden om hulppakketten te leveren, maar deze 
man dan? Ik weet even geen antwoord. 
Toch kunnen we samen het verschil maken voor 
velen. Op de hoofdkwartieren in Blantyre wordt 
eendrachtig samengewerkt. Op de kantoren 
zindert het van activiteiten om vrachtwagens 
vol hulpgoederen naar de verschillende 
bestemmingen te dirigeren. 
Ook voor de schade aan de huisjes van de 
weduwen en Agogo’s komt hopelijk snel hulp bij 
de wederopbouw. 
De dagelijkse activiteiten van de verschillende 
programma’s worden weer opgepakt, waarin de 
boodschap van Vrije genade voor arme zondaren 
wordt gebracht bij dezelfde mensen. Om haast te 
maken met het zoeken naar ‘de dingen die Boven 
zijn, waar Christus is’. Een huis niet met handen 
gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Haast, 
voor hulpvragers en hulpverleners.

Persoonlijk hoop ik tussen al die mensen nog een 
ontmoeting te hebben met een arme, zoals die er 
ook in Nederland zijn. Een mens die de dagelijkse 
puinhoop van zijn bestaan in Adam inleeft, en 
aan het eind van iedere dag moet concluderen 
dat zónder Die Ander, De Hulpverlener, De Héld, 
Wiens hulp besteld is, er nooit duurzame hulp is 
en zal zijn.”

Hartelijke groet, Kees

Schrijnend
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sponsorpost

AGENDA
‘zie www.timotheos.nl voor meer informatie’ 

D.V. vrijdag 1 april gaat 
de landelijke webshop-
actie weer van start! 
Gratis bezorging D.V. 
zaterdag 7 mei 2022. 

D.V. zaterdag 23 april 2022 Staphorst - 
Oud-ijzer actie
D.V. zaterdag 23 april 2022 zal er een 
inzamelingsactie gehouden worden van 
oud ijzer/ koper/ zink/ RVS en aluminium. 
Werkgroep Timotheos Staphorst beveelt 
deze inzamelingsactie van harte bij u aan!

D.V. zaterdag 12 maart autowasdag 
Staphorst!
De werkgroepen van Timotheos en 
Stéphanos organiseren gezamenlijk een 
autowasdag t.b.v. noodhulp Malawi. 
Ook zullen er snoeprollen, oliebollen, 
puddingbroodjes en fotokaarten ver-
kocht worden. Welkom!

Cycloon Ana

jeugdhoek

Beste lezer,

Sponsort u een kind, scholier of student en vraagt u 

zich weleens af hoe het nu precies zit met het sturen 

van sponsorpost naar Malawi? 

Sinds kort is deze informatie op onze website te vinden:

www.timotheos.nl/sponsorpost  

Hier kunt u lezen dat uw sponsorkind of -jongere blij is met 

post, maar dat we u vragen om geen cadeautjes te sturen 

om onderlinge jaloezie tussen de kinderen te voorkomen. 

Een foto, briefje of kleurplaat is voldoende. Verder leest u hoe 

vaak u post kunt sturen, waarover u kunt schrijven, hoe u de 

post opstuurt en waarom u meestal geen reactie terugkrijgt. 

Heeft u hierover nog vragen?

Stuur ons gerust een e-mail: adoptieteam@timotheos.nl 

Hartelijke groet,

Het adoptieteam

“Word wakker Victoria! Gauw! “Agogo 
schudde haar hard heen en weer. 
Onmiddellijk zat ze rechtop. “Gauw 
Victoria! Rennen!” Agogo greep nog 
gauw een chitenge en zette een zak 
maismeel op haar hoofd. Toen rende 
ze het lemen huisje uit. De achtjarige 
Victoria rende op haar blote voeten 
achter haar aan.

tekst: Daniëlle Campbell-Vogelaar

Daniëlle

ze. Victoria dacht snel na. Het pad was 
veranderd in een riviertje. “Hier Agogo, 
hier drijft een plank en hier is een steen.” 
Ze tilde de steen op. Hij was zwaar, 
loodzwaar, maar ze moest flink zijn. “Kijk 
Agogo nu leg ik de plank op deze steen en 
op die daar.” Ze wees naar een steen een 
meter verderop. “Zo hebben we een klein 
brugje en kunnen we over het riviertje”. 
Wankelend liep Agogo over het brugje. 
Daarna rende Victoria samen met Agogo 
verder, totdat ze bij de kerk aankwamen. 
Daar waren ze veilig en konden ze 
uitrusten.

Jongens en meisjes, hoe zouden jullie je 
voelen als je huis weggespoeld was en 
je geen eten meer had? Wat erg hè? Wij 
kunnen deze mensen helpen door hen geld 
te geven. Dan kunnen ze weer een stevig 
huisje bouwen en eten in plaats van honger 
lijden. Help je mee? Op www.timotheos.nl 
staat een klusjeskaart waar je mee aan de 
slag kunt. Veel succes!

Hartelijke groeten,

Daniëlle

Geschokt keek Victoria naar het maisveldje. 
Er was niet veel meer van te zien. Het 
was veranderd in een modderbad. 
Tranen schoten in haar ogen. Een paar 
weken geleden hadden ze een week van 
gebed gehad. Samen met Agogo was ze 
naar de kerk geweest om te vragen of 
Mulungu regen wilde sturen. De regen 
was gekomen. Blij hadden ze gekeken 
naar de maisplantjes die zo mooi groeiden. 
Nu waren de maisplantjes gebroken en 
sommige zag ze wegspoelen.

“Gauw Victoria, sta niet stil!” schreeuwde 
Agogo. “Het water stijgt snel! We moeten 
naar hoger gebied zien te komen. Rennen!” 
Snel rende ze verder. “Waar gaan we heen 
Agogo?” vroeg ze hijgend. “Naar de kerk. 
Die ligt hoog”, antwoordde Agogo.

Agogo stond stil. “Hoe komen we hier nu 
doorheen? Mulungu help ons toch.” snikte 
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URK – SNOEPROLLEN VERKOPEN VOOR TIMOTHEOS
De leerlingen van de vier reformatorische basisscholen op Urk gingen met snoeprollen 
langs de deuren. Dat in deze kinderen verkooptalent schuilt, was te zien aan de grote 
bedragen die ze wisten op te halen.
Op de Petrus Dathenusschool werd niet alleen een snoeprollenverkoop gehouden, ook 
was er een leuke actiemarkt op school. Alles bij elkaar bracht het maar liefst € 10.200 
op. De voorzitter van Timotheos, H. Mokken, kwam langs om te vertellen hoe het geld 
wordt ingezet in Malawi. Op de foto staan de leerlingen die het hoogste bedrag hebben 
opgehaald en de organisatoren van de markt, met achteraan (v.l.n.r.) dhr. H. Mokken, juf 
Gerritsen, juf Snoek, Judith van Slooten, Marith Scheurwater, meester De Boer en vooraan: 
Grethe Post, Emmalie Ras, Henrieke Hakvoort, Tabitha Wijma, Janette de Vries, Hendrikus 
de Boer, Louwrens Hoefnagel, Johannes Visscher en Meindert Schreuder.

De leerlingen van de Maarten Lutherschool haalden maar liefst € 2.801,55 op. Vanuit de 
Johannes Calvijnschool waren ook de nodige kilometers over Urk afgelegd: de leerlingen 
konden € 4.460 overhandigen. En ook de leerlingen van de ds. E. du Marchie van 
Voorthuysenschool hebben zich fantastisch ingezet. Zij hebben het mooie bedrag van 
€ 3.500 opgehaald. Kinderen en personeel: heel hartelijk dank voor jullie inzet!

ALBLASSERDAM – OLIEBOLLENACTIE
Op oudejaarsdag 2021 was werkgroep Alblasserdam 
vroeg uit de veren. Ze hielden weer hun jaarlijkse 
oliebollenactie en wat is er weer veel verkocht. Ruim 3.000 
oliebollen en bijna 1.000 appelbeignets moesten worden 
ingepakt. Het heeft het prachtige bedrag van 
€ 2.300 opgebracht. “Onze veelal trouwe klanten willen 
we weer hartelijk bedanken voor hun bestelling en steun!”

actief

LUNTEREN – DRIVE-THRU
De drive-thru in Lunteren heeft ruim 
€ 3.500 opgebracht voor het werk 
van Stichting Timotheos in Malawi. 
Oorspronkelijk was er voor 29 december een 
winterwandeling georganiseerd. Vanwege de 
lockdownmaatregelen kon deze niet doorgaan. 
Werkgroep Barneveld verkocht, naast verse 
oliebollen en potjes advocaat, gevulde emmers. 
Voor de kinderen was er een gevuld tasje.

KRUININGEN – DR. A. 
COMRIESCHOOL IN ACTIE
Na een presentatie door voorlichter Gerda van 
Arnhem gingen de kinderen van groep 4 t/m 
8 van de dr. A. Comrieschool in Kruiningen 
enthousiast op pad met een bestellijst voor 
rookworsten. Ondanks vele coronabesmettingen 
wisten ze toch ruim 1.300 rookworsten aan de 
man te brengen! Totale opbrengst: € 1.813,70. 
Dank jullie wel!

URK – BERTHALINE KLOK
Een jaar lang sparen voor de arme kinderen in 
Malawi: Berthaline Klok (5) deed het. En met 
succes: € 50,- kwam er in het spaarhuisje! 
Dank je wel Berthaline!

WEKEROM – LIEKE VAN BEEK
Lieke (11) ging met een spaarhuisje de 
buurt langs om geld op te halen voor haar 
leeftijdsgenootjes in Malawi. Opbrengst
€ 268,50! Wat een mooi bedrag Lieke, dank! 

OUDDORP – ZEECONTAINER
Fam. De Jong verkocht een oude zeecontainer 
via Marktplaats. De complete opbrengst van
€ 600 werd bestemd voor Timotheos. Wat 
een mooi gebaar! Fam. De Jong, heel erg 
bedankt!

STAPHORST – KIP-EN ZALMACTIE
De kip- en zalmactie t.b.v. Stichting Timotheos 
heeft ruim € 5.000 opgebracht. Als werkgroep 
Staphorst willen we hiervoor iedereen heel 
hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage.

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

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

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

Poppen en kaarten in Ederveen
Een Afrikaanse pop van hoge kwaliteit, ter grootte van 
Baby Born als cadeau. Prijs: € 34,95 inclusief setje 
kleding (keuze kan via de app).
Ook verkoop van fotokaarten.
Bernadette Verwoerd
T 06-52037159

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

Post naar uw adoptiekind?
Leuk dat u post wilt sturen! U kunt de post in A5-
envelop voorzien van Nederlandse postzegel en het 
nummer en de naam van uw sponsorkind, opsturen naar 
het Adoptieteam in Nederland. Zij zorgen dat uw post in 
Malawi komt. Kijk voor de richtlijnen op
www.timotheos.nl/sponsorpost.
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!
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projectverantwoording

 PROJECT

 Basisonderwijs 
Via het sponsorprogramma ontvangen de kinderen op de 
basisschool alles wat ze nodig hebben voor een succesvolle 
schoolperiode; een Bijbel, onderwijs, een schooluniform; benodigd 
schoolmateriaal, bijlessen Engels, enz. Voor de klas staat een 
goed opgeleide leerkracht die vanuit Timotheos aanvullende 
ondersteuning/training krijgt. Er is persoonlijke aandacht: maximaal 
vijftig kinderen in één klas. 

De sponsorkinderen starten op één van 
onze kleuterscholen

Vervolgens doorlopen ze onze 
basisschool

Daarna stromen ze door naar het 
scholierenprogramma voor het 
voortgezet onderwijs én vervolgonderwijs

 ONDERWIJSFONDS 
Timotheos werkt hard aan de verdere opbouw van eigen scholen 
bij onze zes kinderdagcentra. Eigen scholen zijn een zegen. U leest 
erover in het interview met Thera. Het betekent dat Timotheos 
zelf personeel kan aannemen, onderwijsmateriaal kan kiezen 
én bovenal het Bijbels onderwijs zelf vorm kan geven. U zult 
begrijpen dat de kosten van eigen scholen hoog zijn. Om dit te 
kunnen financieren, richten we binnenkort een onderwijsfonds op. 
Hierover leest u D.V. in het volgende magazine meer.

1

2

3

Statistieken

AANTAL LEERLINGEN OP ONZE 
BASISSCHOOLEN

860

AANTAL SCHOLIEREN OP HET 
VOORTGEZET ONDERWIJS

314

AANTAL STUDENTEN OP HET 
VERVOLGONDERWIJS
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