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Timotheos Foundation. We willen de Malawiërs
helpen de armoedespiraal te doorbreken én
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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.

meditatie

Ds. E. Hakvoort, Norwich

Johannes 14:2b

“Ik ga heen om u
plaats te bereiden,”
Bij Zijn hemelvaart is Christus ten hemel gevaren vol
eer. Hij is echter niet met lege handen teruggekeerd.
Hij bracht de kerker mee als Zijn buit. Met het bloed der
verzoening is Hij ingegaan in het binnenste heiligdom.
Daarom heeft de Vader Hem gezet aan Zijn rechterhand,
de plaats van hoogste eer en heerlijkheid. Daar rust Hij
van de verwerving der zaligheid en van daaruit past Hij de
zaligheid in de Zijnen toe door Zijn Woord en Geest.
In de hemel maakt Christus plaats voor de Zijnen en in
hun hart maakt Hij plaats voor de hemel. In de hemel,
ter rechterhand Zijns Vaders pleit Hij op Zijn volbrachte
middelaarswerk. “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook
die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn
heerlijkheid aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt.” Wat
een eeuwig wonder, een in zichzelf biddeloos volk heeft in
Jezus een biddende Hogepriester in de hemel.
Maar de Zaligmaker bereidt ook een plaats in hun hart
voor de hemel. Want in ons hart is van nature geen plaats
voor Hem. Door de zonde is er in ons hart plaats voor
alles, behalve de hemel. Ons hart zit vol met de wereld en
met alles wat de wereld ons te bieden heeft, maar we zien
niet dat de wereld voorbijgaat en dat allen die de wereld
dienen, zullen omkomen. Daarom is het nodig dat er
plaats gemaakt wordt in ons hart voor de zaligheid.

Bij het licht van Woord en Geest toont de Heere dat we
niet kunnen bestaan voor Hem. Hij maakt het hart leeg
van onszelf, opdat we als alles missende en schuldige
zondaren leren zoeken de dingen die boven zijn, waar
Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Het hart wordt
vervuld, niet meer met de dingen van de aarde, maar met
de dingen die van boven zijn. Heimwee vervult het hart
om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding.

In de hemel maakt Christus plaats
voor de Zijnen en in hun hart maakt
Hij plaats voor de hemel.
In de heiligmaking maakt de Heere los van de aarde en
geeft een heimwee om te mogen zijn waar Christus is.
“Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij U zal wezen
en zien Uw aanschijn geprezen?” Is er in uw hart al plaats
bereid voor de hemel? Met minder zal het niet gaan.
Alleen dan wordt het: Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de
hemelen zit. Daar mogen ze eenmaal zijn, van alle volken,
geslachten, talen en natiën om Hem groot te maken.
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noodhulp
tekst: Gerrit Oomen

Achter de schermen
Wat houdt het nu in om een distributie
te doen... We zien vaak de foto’s van de
uitdelingen, maar er gaat meestal wel
aardig wat werk aan vooraf. Hier een verslag
van een gemiddelde voedseluitdeling.

Gerrit

Kampdistributie
Voor vrijdag 8 april staat er een uitdeling
gepland in twee kampen in een gebied dat
tweemaal zwaar is getroffen; eerst door
Cycloon Ana en later door cycloon Gombe.
Na de eerste cycloon hebben we ongeveer
7.800 gezinnen geholpen, die in de kampen
verbleven. Nu er weer een cycloon kwam,
werd het zuidelijkste deel van Malawi, Nsanje, het ergst getroffen met overstromingen.
Er was nog geld over van het voorstel dat
we ingediend hadden, daarom hebben we
besloten om nog 4.500 gezinnen te helpen
met maismeel, waarvan 1.627 op 8 april.
Wat betekent het nu om deze klus te klaren?
Het lijkt best simpel. Even maismeel bestellen, een vrachtwagen regelen, iemand van
de lokale overheid uitnodigen, een lokale
dominee vragen om een meditatie te houden
en een dag samen er naar toe om namen af
te roepen en het uit te delen. Het lijkt goed
te gaan. Iedereen heeft het in z’n agenda, de
maismeel is besteld en er zijn twee vrachtwagens geregeld voor donderdagmorgen
vroeg. De vrachtwagens kunnen die dag dan
nog naar de plaats van bestemming rijden.
Donderdag 7 april
’s Morgens vroeg komt er een belletje. De
eerste truck is er, weliswaar een half uur te
vroeg; dat valt mee! De eerste truck moet
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1.200 zakken laden en de kleinere truck 427.
Al gauw blijkt dat de fabriek de hele week
problemen met de stroom heeft gehad en
de zakken dus niet op voorraad heeft. Dat
is uiteindelijk geen probleem. Ze malen wel,
terwijl er geladen wordt. Eerst voor de kleine
truck en de andere truck kan, als het goed is,
over twee tot drie uur geladen worden met
de rest.
Alles lijkt nog te lukken. Dan is er een pro
bleem rond drie uur. We worden gebeld dat
de remmen van de kleine truck zijn vastgelopen. Op dat moment zijn in de grote truck
nog maar 900 zakken geladen. Dan volgt
het advies: “Ga maar rijden en haal de vracht
van de kapotte vrachtwagen maar op. Dan
bestellen we voor morgenvroeg een andere
vrachtwagen voor de rest.”
Vrijdag 8 april
We gaan vroeg weg, want het is wel zo’n
drie uur rijden. We bellen chauffeurs om te
kijken of alles overgeladen is, maar niemand
neemt de telefoon op. Hopelijk komen we ze
onderweg tegen. Om half negen bereiken we

de twee vrachtwagens. Ze zijn net klaar met overladen; dat is mooi op tijd! Toch niet, er moet ook nog even
een band verwisseld worden en de dieseltank wordt
geleegd in flesjes, om het zand uit de tank te halen. De
truck loopt namelijk niet zo goed.
Eindelijk om half twaalf rijden we weer. Een uur later
zijn we bijna bij het eerste kamp. De weg is slecht en
we moeten door verschillende rivieren. Bij de derde
rivier komt de truck vast te zitten. Terwijl iemand
probeert om lokaal twee kleine vrachtwagentjes te
regelen, gaan er 40 zakken in mijn auto. Voor het eerste
kamp hebben we ‘maar’ 158 zakken nodig, dus ik
kan wel vier keer heen en weer rijden. Om half zes ‘s
middags hebben we 158 zakken uitgedeeld, is de truck
weer losgekomen en op weg naar het volgende kamp.
Ondertussen zijn de 300 zakken vanuit Blantyre ook
aangekomen. In het donker hebben we vier vrachtwagens uitgeladen in een klaslokaal, die de volgende dag
uitgedeeld zullen worden. Om half tien rijden we weg
om half een thuis te komen.
Moe en voldaan
Dit is een typische dag van uitdeling. In Malawi gaat
eigelijk niets zoals je gepland hebt. Toch zijn we zeer
dankbaar dat we ook deze uitdeling weer mochten

doen. Het laatste kamp had duizenden mensen wonen,
die ook zeer dankbaar waren met de hulp die er kwam.
Wat nog verder..
Onder onze eigen programmakinderen zijn er inmiddels verschillende dingen gebeurd. In februari en april
hebben we voedsel uitgedeeld, de laatste uitdeling was
met zaden. Deze zaden worden nu geplant. Doordat
de mensen nu hopelijk een oogst hebben over ongeveer drie maanden, hebben ze meer zekerheid om te
kunnen overleven. Dat wat er nog te doen staat, is de
wederopbouw van ingestorte huizen. Het is erg moeilijk
om te weten wanneer je genoeg helpt en wanneer je
niet teveel doet. Je wilt de mensen helpen om verder te
kunnen, maar je wil niet dat de mensen afhankelijk van
jouw hulp worden. We zijn met verschillende ideeen
en verschillende organisaties bezig om tot het beste
plan te komen. Het regenseizoen komt bijna ten einde,
dus we hopen hier wel gauw mee te beginnen. We zijn
dankbaar dat we deze mensen hebben kunnen helpen
en bidden dat God de dank en de eer voor deze dingen
krijgt.
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Klassenbezoek
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, ben ik al
weer drie weken in Malawi. Het is alsof ik niet weg
ben geweest. Het was fijn om weer verwelkomd
te worden op Mapanga door Nederlanders en
Malawiërs. Ze hebben een prachtig bloemstukje
voor me gemaakt en op de poort en mijn deur een
A4 tje geplakt met een hartelijk welkom. Dat doet
goed, nadat je in Nederland weer heel veel lieve
mensen moest achterlaten!

Ik heb een begin gemaakt met het bezoeken van
de centra om samen met de pastorale werker
de Bijbellessen in de klassen bij te wonen. Dat is
echt heel mooi om te doen.
Het is bemoedigend om te zien hoe de leerkrachten hun best doen om de kinderen elke dag
uit de Bijbel te vertellen. Er zitten echt geboren
vertellers tussen. Ze proberen het verhaal beeldend te vertellen en het ook toe te passen op het
dagelijks leven van de kinderen.
In Nyamitutu begon de kleutermeester met de
vraag of de kinderen wel eens iemand hadden
gezien die blind was. Een jongen zei dat hij
iemand gezien had die blind was en de arm van
iemand anders vasthield. Andere kinderen vertelden over hun ervaringen.
De meester zei dat hij een verhaal ging vertellen
over een blinde man. Hij had alle aandacht! Op
een gegeven moment ging hij midden in de kring
zitten met zijn ogen dicht. Hij had een bord in zijn
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hand, wat hij steeds vooruit stak. Beeldender kan
het toch niet?
In klas 1 waren de kinderen erg onrustig tijdens
het Bijbelverhaal. De leerkracht deed zijn best om
het verhaal zo goed mogelijk te vertellen en hij
liep van groepje naar groepje om de kinderen erbij te houden. Maar, daardoor keken de kinderen
regelmatig tegen zijn rug aan. Toen we het Bijbelverhaal gingen evalueren, merkte de pastorale
werker op dat de leerkracht te snel was met het
vertellen van het verhaal. De kinderen moeten tijd
krijgen om het verhaal te verwerken. Dat vond ik
een scherpe observatie. Dat was ook mede de reden dat de kinderen zo onrustig waren. Allereerst
kan hij beter voorin de klas staan, zodat hij de
hele klas kan overzien, maar daarnaast is het ook
goed om even stil te zijn en de klas rond te kijken
om vervolgens weer verder te gaan.
Ik merk dat de leerkrachten meer training nodig
hebben in het ontdekken van de boodschap die
er in elk Bijbelverhaal zit. Elk verhaal vertelt ons
iets over wie de Heere is en wie wij zijn. En dat
we een nieuw hart nodig hebben om Hem te
kunnen dienen en liefhebben.
Ik hoop en bid dat de pastorale werkers en de
leerkrachten ervan doordrongen mogen worden
welk verantwoordelijk werk het is om de kinderen
te onderwijzen uit Gods Woord en zich afhankelijk weten van Gods Geest om hen in alle waarheid
te leiden.

van het werkveld

Tekst: Thera Verdouw

Moeilijke maanden
De eerste maanden van het jaar zijn voor de
meeste Malawiërs moeilijke maanden. Het eten
raakt op en ze zien uit naar de nieuwe oogst.
Omdat het regenseizoen dit jaar laat begon, zal
de oogst ook later zijn. Tenminste, als er oogst
is. Door de hevige regenval is veel zaaigoed
weggespoeld en niet iedereen heeft geld om
nieuw zaaigoed te kopen.
Voor veel mensen betekent dit: honger. Daarom
proberen we dit jaar extra te helpen met voedsel
en zaaigoed.
Zoals u weet, komen onze kinderen elke dag
naar de kinderzorgcentra voor (Bijbel)onderwijs
en een maaltijd. Normaal gesproken krijgen de
kleuters ’s morgens een bord pap en álle kinderen
’s middags een lunch. Deze maanden krijgen
álle kinderen pap, zodat we zeker weten dat ze
met een gevulde maag in de klas zitten. Verder
krijgen alle gezinnen een keer per maand een zak
maismeel, sojastukjes en kookolie en hebben we
alle gezinnen nieuw zaaigoed gegeven, zodat er
dit jaar toch geoogst kan worden. Denk hierbij
aan zoete aardappels, cassave, enz. Ik kan u niet
vertellen hoe blij en dankbaar de kinderen en hun
verzorgers zijn met deze extra hulp. Wij denken
wel eens dat onze bijdrage maar een druppel op
een gloeiende plaat is, maar weet dat u indirect
een groot verschil maakt in hun leven!

zak maismeel mee naar huis. Het eten wordt
klaargemaakt door een aantal vrouwen uit het
dorp. Maar ‘no food without spiritual food!’
Voor elke maaltijd gaat de Bijbel open en
houdt de dominee een meditatie.
Het blijft indrukwekkend om die oude mensen
aan te zien komen, strompelen, leunend op
een stok. Je ziet ze dankbaar en blij met een
bordje eten, hun oude, verweerde gezichten
aandachtig luisterend naar Gods Woord. Dan
kún je niet anders dan bidden om zegen. In
de achterliggende tijd zijn er verschillenden
van hen overleden. Het benadrukt het belang
van zaaien, zoveel en zolang het kan! Onder
jong én oud! Wilt u met ons blijven bidden om
zegen?

Bejaarden
Mensen die niet kunnen werken, hebben het deze
maanden het aller moeilijkst. Zij zijn afhankelijk
van de hulp van mensen om hen heen, maar als
er weinig eten is, blijft er heel weinig voor hen
over. Daarom zijn wij gestart met een programma voor oude mensen (agogo). Op elk centrum
krijgen 200 bejaarden drie keer per week een
maaltijd en een keer per maand krijgen ze een
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van het bestuur

Och, dat men op deez’ eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag
Cycloon Ana
Door de overstromingen in Zuid Malawi raakten
meer dan 100.000 gezinnen dakloos en de oogst
grotendeels verloren. Samen met Stichting Stephanos
hebben we een plan gemaakt om zo’n 8.000 gezinnen
te helpen, waarbij de initiële inschatting was dat
er voor Timotheos zo’n € 225.000 nodig zou zijn.
Terugkijkend is het beschamend dat we ons toen
afvroegen of dit bedrag financieel haalbaar zou zijn.
De Heere neigde namelijk de harten en in korte tijd is
er € 370.000 ontvangen! Met dit geld is de geplande
noodhulp verleend en is er ook geld beschikbaar voor
wederopbouw. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Voor het team in Malawi waren de afgelopen maanden
erg druk. Naast de dagelijkse werkzaamheden, kwam er
onverwacht de noodhulpactie bij. De organisaties van
Timotheos en Stephanos hebben dit samen opgepakt
en uitgevoerd. Het is hartverwarmend om te zien hoe
eensgezind er wordt opgetrokken! De uitvoering van
de actie loopt nog steeds en in het volgende magazine
zullen we u hierover verder informeren.
Organisatie
Als interimbestuur zijn we bezig met de laatste fase
van onze opdracht, namelijk het invoeren van het
nieuwe bestuursmodel en het aanstellen van een nieuw
bestuur. We gaan daarbij uit van het model met een
Raad van Bestuur, die wordt gecontroleerd door een
Raad van Toezicht. Hierbij hebben we gekozen voor
twee parttime bestuurders die samen de Raad van
Bestuur vormen. Dit duo-bestuur zal worden gevormd
door Cornelis Bosch en Janneke Duerink. Janneke is
al jaren betrokken als vrijwilliger en bekend met de
stichting. Verderop in dit magazine stelt zij zich aan u
voor.
Marijke de Wit, die de afgelopen jaren het bestuur
heeft ondersteund, heeft per 1 mei een nieuwe baan

bij Stichting Shaare Zedek. Hierbij willen we Marijke
hartelijk danken voor alles wat zij voor onze stichting
heeft betekend, zeker ook in de moeilijke periode die
achter ons ligt.
De advertentie voor het werven van leden voor de Raad
van Toezicht is geplaatst en het profiel is beschikbaar
op www.timotheos.nl/vacatures.
Tenslotte
Er is de afgelopen tijd veel werk verzet door, vooral,
onze vrijwilligers. Vrijwilligers die voor u en ons meestal
niet zichtbaar zijn. Ze werken op de achtergrond,
om zo anderen betrokken te laten raken op het werk
van Timotheos. Vanaf deze plaats willen we alle
vrijwilligers, en ook onze medewerkers natuurlijk,
hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. Weet dat
jullie inzet gewaardeerd wordt, niet alleen in Nederland,
maar juist ook door onze naasten in Malawi. Jullie inzet
maakt, menselijkerwijs gesproken, het verschil voor
veel kinderen en hun families in Malawi. Kinderen die
de kans krijgen op goed onderwijs. Niet alleen goed
in de zin van onderwijskwaliteit, maar juist ook goed
in die zin dat ze dagelijks het Goede Nieuws horen: de
boodschap van Wet en Evangelie, van genade voor
gevallen zondaren. Dat Woord doet kracht, ook in
Malawi, door de werking van de Heilige Geest. Wat
is het bijzonder dat deze Geest overal hetzelfde werk
doet, namelijk mensen ontdekken aan hun zonde en
heenwijzen naar de Heere Jezus. We leven toe naar het
Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest. Bid en
zingt u mee om zegen op het werk in Malawi?
Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez’ eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.
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interview met Bart Lodder
tekst: Mathilde Compagner

Jong zijn en
studeren in Malawi
Doorstromen naar het voortgezet en
vervolgonderwijs hangt in Malawi van
één ding af: Heb je als scholier iemand
om het schoolgeld te betalen? Met het
‘bursary programma’* bieden we kinderen
de kans om verder te leren na afronding
van ons basisschoolprogramma.
Benieuwd hoe? We spraken met Bart
Lodder (26), werkzaam in Malawi als
programmamanager en onder andere
verantwoordelijk voor ons bursary
programma.
Terwijl we de laatste voorbereidingen treffen voor het
interview, lopen collega’s in en uit. De deur van Barts
kantoor staat bijna altijd open, hij geniet van het contact
met zijn collega’s. Net voor we willen beginnen, kijkt
magazijnbeheerster Edda nog even om het hoekje. “Kom
maar hoor, we zijn nog niet begonnen”, zegt Bart. Ze
heeft een vraag over de zeepvoorraad. Vervolgens vraagt
chauffeur Emmanuel om de sleutel van de Landcruiser.
Als iedereen weg is, gaat de deur dicht en keert de rust
weer. Vanachter zijn bureau neemt Bart de tijd voor het
interview.
Hoe ben je betrokken geraakt bij Timotheos?
“Al vanaf jonge leeftijd had ik binding met het
ontwikkelings- en zendingswerk. Aan het einde van mijn
HBO-studie kwam dat sterk terug en deed ik een open
sollicitatie bij Timotheos. Het Nederlandse bestuur vond
mij toen nog te jong voor een functie als veldwerker en

vroeg of ik onderzoek wilde doen naar de realisatie van
een eigen voortgezet onderwijsschool. Zo gezegd, zo
gedaan. Nadat het onderzoek klaar was, ging ik terug
naar Nederland in de veronderstelling dat ik daar een
baan moest zoeken. Echter, toen werd ik gevraagd als
fondsenwerver en voorlichter. Dat heb ik bijna twee jaar
gedaan. Eind 2020 ben ik, vanwege de toenmalige situatie,
teruggegaan naar Malawi om de mensen te helpen. Met
de insteek ‘dit is tijdelijk en daarna ga ik weer terug naar
Nederland om een baan te zoeken’. Alleen dat liep anders.”
Wat houdt je werk als programmamanager in?
“Als programmamanager ben ik eindverantwoordelijk
voor alle projecten van Timotheos, zoals het bursary
programma voor scholieren en studenten en de
kinderzorgcentra. Ik ben onder andere verantwoordelijk
voor de aansturing van de projectmedewerkers en het
beleid. De kinderzorgcentra staan iets verder bij me

* Scholierenadoptieprogramma, zie voor meer informatie de achterpagina van het magazine
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vandaan, omdat Thera de twee projectmedewerkers
aanstuurt en Bep de evangelisatie oppakt. Daarnaast
maak ik deel uit van het managementteam. Als
management zijn wij verantwoordelijk voor de algehele
aansturing van Timotheos Malawi.”
Waarin maakt het bursary programma verschil voor
jongeren?
“Veel kinderen in Malawi gaan naar een overheidsschool.
Deze basisscholen zijn kwalitatief niet goed, waardoor
kinderen snel afhaken. Alleen de allerbeste leerlingen
voltooien de basisschool. Maar de kans is groot dat
ze daarna alsnog afhaken, omdat er geen geld is voor
vervolgonderwijs. Daarom hebben we voor scholieren
en studenten het bursary programma. Tijdens het
programma betaalt Timotheos het schoolgeld en andere
studiekosten. Ook ontvangen ze Bijbelonderwijs en
catechisatie.”
Hoe motiveren de jongeren je in je werk?
Bart denkt even na, dan met overtuiging: “Wat me vooral
motiveert, is dat we jongens en meisjes helpen die echt
kansarm zijn. Als je hen spreekt, hoor je veel moeilijke
en schrijnende verhalen. Jongens en meisjes die tien jaar
jonger zijn dan ik, maar nu al geen vader en moeder meer
hebben. Het is elke keer weer mooi als je hen scholing kan
bieden, zodat ze weer perspectief krijgen.”
Gaat dat altijd vanzelf?
“Eerlijk gezegd is dat soms moeilijk. Soms willen ze
stoppen of vertonen ze moeilijk gedrag, doordat ze
zoveel hebben meegemaakt. Vaak zien ze zelf het belang
van onderwijs voor hun toekomst niet. Juist voor deze
jongeren heb ik een zwak. Je probeert ze te overtuigen
van het belang, maar je kan ze natuurlijk niet dwingen.
Je hoopt dat ze het oppakken en de waarde zien van
onderwijs.”

Hoe lukt het zo’n jongere toch te motiveren?
“Een paar jaar geleden was een jongen voor het
voortgezet onderwijs geslaagd met goede resultaten.
Alleen zijn aanvraag voor de universiteit was niet goed
gegaan. Toen kwam hij naar me toe en vertelde dat hij
wilde stoppen. Dan zit je met zo’n jongen en zeg je:
“Ga ervoor en probeer nog één keer zo’n aanvraag in te
dienen.” Vervolgens is hij geselecteerd voor de universiteit
en dit jaar mag hij starten.”
Welke uitdagingen brengt het werken in Malawi
mee?
“In veel dingen merk je dat Malawi geen Nederland is.
Als je iets gedaan wilt hebben, gaat het minder hard en
minder snel. Dat is voor mij wel een uitdaging. Daarnaast
zijn Malawiërs minder direct. Als je hen feedback
geeft, doe je dat heel anders dan in Nederland. Soms
proberen mensen meer geld te krijgen dan hen toekomt.
Bijvoorbeeld iemand vraagt transportgeld om van A
naar B te komen, waarvan ik weet dat het bedrag teveel
is. Rechtstreeks zeggen “dit is teveel en wat je vraagt,
is volgens mij niet eerlijk”, is niet handig. Ik vraag dan
bijvoorbeeld hoeveel kilometer het is en leg uit hoe je het
eerlijk berekent.”

“Je kan alles proberen te geven voor
het aardse leven, maar uiteindelijk
maken we allemaal dezelfde reis of
we nu Malawiër of Nederlander zijn”
Wat sprak je aan in het ontwikkelings- en
zendingswerk?
Even zoekt hij naar woorden, dan voorzichtig: “Het
opkomen voor mensen die het zoveel minder hebben dan
wij. Wij kunnen ons niet voorstellen dat je in zo’n situatie
wordt geboren, waar je zonder hulp eigenlijk niet uitkomt.
Het is zulk mooi werk, je geeft toekomst aan kinderen
die geen toekomst hebben. We mogen dat doen met een
open Bijbel, wat is er mooier en belangrijker dan dat? Je
kan alles proberen te geven voor het aardse leven, maar
uiteindelijk maken we allemaal dezelfde reis. Of we nu
Malawiër of Nederlander zijn.”
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Onderwijsfonds
tekst: Janneke Duerink en Ali Fidder

Oprichting onderwijsfondsen
– draagt u ook bij?
Wat zijn we in Malawi blij met onze eigen
basisscholen! Al een heel aantal jaren
hebben we bij enkele kinderdagcentra
een eigen school. Bij de andere centra
volgen de sponsorkinderen onderwijs op
de dichtstbijzijnde gratis overheidsschool.
Daar is de kwaliteit soms ver te zoeken
en is bijles nodig om de leerlingen wat
meer ‘bij te spijkeren’. De afgelopen
periode hebben we hard gewerkt aan het
bouwen van meer eigen basisscholen.
Ook voor onze scholieren en studenten in
het vervolgonderwijs hebben we gekeken
naar kwalitatief goede scholen. Om de
extra kosten, die dit met zich meebrengt,
te kunnen dragen, hebben we nu twee
onderwijsfondsen geopend.
Oprichting basisonderwijsfonds
Bij elk van onze zes kinderdagcentra hebben we inmiddels
een eigen basisschool. Op enkele plaatsen betreft het op
dit moment nog klas 1 t/m 4, maar we breiden elk jaar
met een leerjaar uit, zodat over enkele jaren de scholen
compleet zijn tot en met klas 8. Deze scholen betekenen
een grote vooruitgang voor wat betreft de kwaliteit en
professionaliteit van het onderwijs voor de kinderen. En
wat het meest belangrijke is: we kunnen ook het Bijbels
onderwijs zelf gestalte geven. Wat zou het groot zijn als
dit onderwijs gezegend mag worden.
Eigen scholen betekenen echter ook een toename in
kosten. Het reguliere basisonderwijs in Malawi is gratis.
Nu we bij al onze centra zelf scholen hebben, nemen de
kosten fors toe. Denk aan de bouw van schoolklassen
(met het bijbehorende onderhoud) en de inrichting ervan,
maar ook eigen personeel en de inkoop en/of ontwikkeling
van eigen lesmateriaal. De maandelijkse adoptiebijdrage,
die we ontvangen van vele trouwe sponsors die een
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kind in Malawi steunen, is hiervoor niet meer toereikend.
Deze bijdrage is namelijk ook bedoeld voor onder meer
de dagelijkse maaltijd, kleding, muskietennetten en waar
nodig medische kosten voor de kinderen.
Om onze basisscholen ook op de langere termijn te kunnen
financieren, openen we een basisonderwijsfonds.
Oprichting vervolgonderwijsfonds
Ook in het voortgezet- en vervolgonderwijs zien we
een ontwikkeling naar verdere professionalisering en
kwaliteitsverbetering. Voorheen gingen veel van onze
scholieren naar scholen waar het onderwijs te wensen
overliet. In de loop van de tijd werd zichtbaar dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit en zagen we relatief veel
leerlingen tussentijds uitstromen. Daarom is besloten om
de voortgezet onderwijs scholieren zoveel mogelijk op
scholen te plaatsen waar het onderwijs professioneler
en van hogere kwaliteit is. Daardoor zullen de (examen)
resultaten beter zijn.
Dit alles betekent dat er meer geld nodig is om deze
jongeren voortgezet onderwijs te laten volgen en
daarna te laten studeren, of het nu op een vak- of
HBO-opleiding is of aan de universiteit. De school-/
collegegelden en bijkomende kosten zijn veel hoger
geworden dan voorheen en kunnen niet langer uit de
reguliere sponsoropbrengsten bekostigd worden. Daarom
is er nu ook het vervolgonderwijsfonds. Op deze manier
hoopt Timotheos, samen met u, ook op de lange termijn
voortgezet- en vervolgonderwijs mogelijk te kunnen
maken voor de scholieren en studenten.
Draagt u ook bij?
Wilt u bijdragen aan één van deze fondsen? U kunt zich
hiervoor aanmelden op onze website (www.timotheos.nl/
adoptieprogramma). De hoogte van het bedrag bepaalt u
zelf. U steunt in dit geval geen individuele leerling, maar u
draagt bij aan de totale onderwijskosten.

Zwangerschappen

Zwangerschap op jonge leeftijd
In Malawi komt het helaas regelmatig
voor dat meisjes op jonge leeftijd
zwanger worden. Bij Timotheos wordt
hier, in met name de hogere klassen
van het basisonderwijs, nadrukkelijk
aandacht aan besteed. Kinderen krijgen
voorlichting over gezondheid en hygiëne,
maar ook over seksualiteit en wat de
Bijbel daarover zegt.
Desondanks zien we dat ook binnen onze
adoptieprogramma’s met enige regelmaat (tiener)
zwangerschappen voorkomen. Dit gebeurde vooral in
2020 en 2021, in de periodes dat de scholen vanwege de
coronamaatregelen gesloten waren.
Wat zijn de oorzaken hiervan?
- Regelmatig betalen jongens of mannen via geld of in
natura voor seksueel contact met een meisje. Gezien de
grote armoede, is deze beloning vaak welkom.
- Veel van de weesmeisjes worden opgevoed door een
oude oma, die vaak niet voldoende toezicht houdt.
- In periodes van lockdown is er sowieso minder
toezicht en zijn kinderen en jongeren meer op zichzelf
aangewezen.
- De bij ons bekende pubertijd, een overgangsperiode
tussen het kind zijn en de volwassenheid, komt in Malawi
veel minder voor. Je bent óf een kind óf een volwassene.
Als je volwassen bent, betekent dit niet dat je alleen
zorgt voor jezelf en je familie, maar ook dat je zorgt voor
nakomelingen. Het krijgen van kinderen is heel belangrijk
voor een Malawische vrouw. Het is een schande als je als
vrouw geen kinderen baart.
- In sommige regio’s, met name in het uiterste zuiden
van Malawi, behoorde seksueel contact voorheen bij
het ritueel van volwassen worden. Wanneer een meisje
voor het eerst ongesteld werd, kreeg ze van moeder/
oma en andere vrouwen instructies over volwassen
worden en seksualiteit. Na dit onderricht werd er
tegen de meisjes verteld dat ze zo snel mogelijk bij een
man moesten slapen, omdat dit hen zou reinigen van
hun kindertijd. Wanneer ze dit niet deden, konden ze
allerlei ziekten krijgen en hing hen uitsluiting van de

gemeenschap boven het hoofd. Dit ritueel is inmiddels
gelukkig verboden in Malawi, maar de seksuele
voorlichtingssessies door een groep vrouwen voor de
meisjes (en door mannen voor de jongens) worden nog
wel veel gehouden. Dit zorgt ervoor dat de kinderen
nieuwsgierig worden en gaan ‘experimenteren’.
Hoe probeert Timotheos dit soort situaties te
voorkomen?
Timotheos geeft, zoals hierboven genoemd, voorlichting
aan de kinderen in het programma. En ook de
reformatorische kerk, waarmee de Stichting in Malawi
samenwerkt, probeert het probleem aan te pakken. Het
blijft een hardnekkig probleem. Mensen vinden het heel
moeilijk om hierover te praten. We kunnen het niet anders
bestrijden dan door het Woord van God en door gebed.
Wat doet Timotheos als er een meisje uit het
programma zwanger raakt?
Als een meisje zwanger wordt, moet zij helaas het
adoptieprogramma van Timotheos verlaten. Ze gaat dan
meestal werken, of trouwt en gaat voor haar kind zorgen,
waardoor zij de lessen op school niet meer kan volgen. Dit
gevolg is bij alle kinderen en jongeren vooraf bekend.
Wel bekijkt Timotheos wat er voor de meisjes in de
betreffende situatie nog aan hulp geboden kan worden.
Indien mogelijk krijgen de meisjes binnen het (wees)
kindadoptieprogramma een naaicursus aangeboden en
ontvangen ze na afloop een naaimachine, zodat ze zelf
in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast willen we
in de toekomst deze meisjes ook een Bijbelcursus geven,
gecombineerd met praktische adviezen over de opvoeding
van hun kind.
Overigens geldt ook voor de jongens dat, als bekend is dat
ze seksueel contact met een meisje hebben gehad, ze het
programma moeten verlaten.
Is de sponsoring dan voor niets geweest?
Dat beslist niet. Het is wel een grote teleurstelling, ook
voor Timotheos en uiteraard voor de sponsor. Echter,
de meisjes of de jongeren hebben wel al die jaren eten,
drinken, onderwijs en andere materiële zaken ontvangen.
Bovenal hoorden zij uit Gods Woord. En dat kan, ook in
hun verdere leven, nog tot een zegen gesteld worden.
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- Advertenties -

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

kennismaken met...

Janneke Duerink-Folmer
Even voorstellen: Mijn naam is
Janneke Duerink-Folmer, 39 jaar oud
en getrouwd met Florus. We wonen
in Stroe, op de Veluwe. We zijn lid van
de Oud Gereformeerde Gemeente
in Nederland in Barneveld. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam bij
de Stichting Adullam als manager HR.
Vanaf juni 2022 mag ik daarnaast voor
Timotheos een rol gaan vervullen in
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de Raad van Bestuur. Timotheos is
voor mij niet helemaal nieuw. In 2016
gingen mijn man en ik voor het eerst
naar Malawi voor een werkvakantie.
Dat was voor ons onvergetelijk en
daarna volgden in 2018, 2019 en 2020
opnieuw periodes in Malawi waar we
voor Timotheos aan de slag gingen. In
Nederland maak ik vanaf eind 2016
deel uit van het adoptieteam en ben
ik lid van de werkgroep Barneveld. En

dan nu vanaf juni D.V. een nieuwe rol
als bestuurder. Ik kijk ernaar uit om me
op deze wijze in te kunnen zetten voor
kinderen en jongeren in Malawi en hoop
op een goede samenwerking met alle
betrokkenen. In de wetenschap dat we
vanuit onszelf niets kunnen, maar in
alles afhankelijk zijn van de Heere. En
mag het ons voortdurend gebed zijn of
Hij het werk van Timotheos in Malawi
én in Nederland wil zegenen.

financieel overzicht

Kwaliteitsverbetering
Voor 2022 is er een plan gemaakt
in Malawi, waarbij er vooral wordt
ingezet op kwaliteitsverbetering
voor de onderwijsprogramma’s en
uitbreiding van de basisscholen
op de kinderdagcentra. De
doelbegroting voor 2022 is
vastgesteld op € 970.000 euro.
Donateurscontributie
Bij dit magazine treft u de
acceptgiro aan voor de jaarlijkse
contributie. Deze kunt u ook

overmaken met behulp van
onderstaande qr-code of
via een bankoverboeking op
rekeningnummer NL57 RABO
0161 4855 02 t.n.v. St. Timotheos.
Met uw steun kunnen we u blijven
informeren én draagt u bij aan de
genoemde kwaliteitsverbetering in
Malawi.
De opbrengsten voor het eerste
kwartaal van 2022 komen uit op
ruim € 194.000 euro, dat is gelijk

aan de opbrengsten van het eerste
kwartaal in 2021. Daarnaast is er
een bedrag van bijna € 370.000
geschonken voor de noodhulp!
Het is hartverwarmend om te
ervaren hoe zeer de achterban
betrokken is op onze naasten in
Malawi. Hartelijk dank voor uw
steun. In een volgend magazine
de QR-code
omde
te betalen voor
zullen weScan
rapporteren
hoe
Donateursbijdrage
2022.
noodhulp besteed
is en nog
Gebruik
de
Camera
App
op
je telefoon.
steeds besteed wordt.
De QR-code is geldig tot 4 mei 2024.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Cx4N6e
psTsKKGcv_tPNZ-A
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In gesprek met Bernadette
Verwoerd-Prosman (48)
In Ederveen bezochten we vrijwilliger
Bernadette Verwoerd: vrouw van Kees,
moeder van zeven kinderen, oma van
drie kleinkinderen, creatieveling en
een hart voor Timotheos. Tijd voor een
kennismaking.
Kun je iets over jezelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Na de middelbare
school volgde ik de Inservice A -verpleegkundige
opleiding bij ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort.
Met hart en ziel mocht ik mij inzetten voor hen die hulp
nodig hadden. In 1995 zijn Kees en ik getrouwd en
gingen we in Loenen aan de Vecht wonen. We waren
de enige christenen in de straat. Dan gebeurde het
regelmatig dat je moest uitleggen waarom je op deze
manier in het leven staat en bijvoorbeeld niet meedeed
als er bloemen geregeld werden voor een overleden
buurvrouw. Desondanks genoten we veel respect. In
Ederveen speelt dat niet, alhoewel er ook hier op school
grote verschillen zijn.
Konden de kinderen vanuit Loenen aan de Vecht nog wel
naar een reformatorische basisschool; het voortgezet
onderwijs was niet te doen qua reistijd. Het bezorgde
ons veel hoofdbrekens: is een verhuizing de weg van
de Heere? Met dankbaarheid mogen we zeggen dat er
bevestiging kwam op verschillende manieren. Dan volgt
er ook geen spijt.”
Vrijwilligerswerk
“In 2016 werd Kees benaderd met de vraag of hij
bestuurslid wilde worden voor Stichting Timotheos.
Zijn verhalen, zeker ook na een bezoek aan Malawi,
zorgden ervoor dat ik steeds meer betrokken raakte bij
het werk van Timotheos. Het was dan ook een logische
stap om de opbrengst van de verkoop van de kaarten en

babyspullen daarvoor te bestemmen.”
Doordat het karton en de foto’s gesponsord wordt, is
de opbrengst geheel bestemd voor de stichting. Vorig
jaar zijn er 12.000 kaarten afgenomen. Samen met de
opbrengst van babyspullen was er een nettowinst van
€ 15.000. Een groot bedrag, maar Bernadette haast
zich te zeggen dat het niet haar verdienste is. “Je hebt
afnemers nodig, dus in die zin doe je het met elkaar. En
bovenal: 1 Korinthe 4:7 ‘En wat hebt gij, dat gij niet hebt
ontvangen.’ Als de Heere je laat zien hoe diep je gevallen
bent, dan voel je zo de waarde van die tekst. In de mens
is er werkelijk niets. De Heere geeft energie, de kracht,
de liefde tot die mensen, tot het werk dat ik mag doen.
Het is niet Bernadette. Je voelt soms zo de nood van die
kinderen daar. Zij moeten ook voor God verschijnen…
Er is echt haast. Ik vroeg: “Kees, joh, neem Bijbels mee
voor die mensen!” Toen zei m’n man: “Ze kunnen vaak
niet lezen”, dus moet het ze verteld worden. Het is
zo bijzonder dat ik dan iets bij mag dragen, geld mag
binnenhalen, zodat het werk door mag gaan en het
Woord daar verkondigd mag worden.”
Uit praktische overwegingen is Bernadette een klein
winkeltje begonnen. Een deel van de aanbouw aan het
huis is daarvoor ingericht en draagt de naam: ‘Chifundo’,
wat staat voor ‘barmhartigheid’.

- Winkeltje ‘Chifundo’ is op
afspraak te bezoeken aan
Hoofdweg 158 in Ederveen:
06-52037159.
- Ook een winkeltje beginnen?
Neem contact met G. van
Arnhem voor meer informatie:
gvanarnhem@timotheos.nl
bijtringen; kaarten; poppen; babykleertjes; babyschoentjes
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jeugdhoek
tekst: Arinda Engberts

Sparen...
Beste jongens en meisjes,
Wat was het erg met de overstromingen
in Malawi, hé? Gelukkig is er veel geld bij
elkaar verzameld. Misschien heb jij ook
wel geholpen. Fijn hoor! Maar weet je… er
blijft geld nodig voor de mensen in Malawi.
Niet alleen voor de wederopbouw na de
overstromingen, maar er is en blijft ook geld
nodig om kinderen dààr te vertellen uit de

Bijbel over de Heere Jezus en om ze nog
andere dingen te leren.
Daarom deze keer een knutselopdracht:
van de figuur hieronder kun je een spaarpot
maken. Zo kun jij blijven sparen voor Malawi!
Doe je weer mee?
Groetjes,
Arinda Engberts
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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 bellen van te voren)

Boeken, postzegels en kaarten

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

Post naar uw adoptiekind?
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

Winkeltje Chifundo in Ederveen
Afrikaanse poppen; kaarten; babykleding; bijtkettingen;
houtsnijwerk; cadeau-artikelen.
Bernadette Verwoerd
T 06-52037159

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

actief
SPREEKBEURTEN

BOVENKERK KAMPEN –

Je klas iets vertellen over het werk van Timotheos? Deze kinderen deden het!

PSALMZANGAVOND
De werkgroepen van Stichting Stéphanos

Lize Gerritsen- Lunteren

en Timotheos uit Staphorst organiseerden 5

Lize kreeg een 9 voor haar spreekbeurt. Na de spreekbeurt deelde ze kluskaarten uit en

maart jl. een psalmzangavond in samenwerking

met succes! Zij en haar klasgenoten wisten met klusjes € 108 te verzamelen. Goed gedaan

met ConsoloNL, Marco den Toom, Christelijk

Lize!

Genemuider
Mannenkoor Stereo;

Daniëlle van de Braak en Emy Brom - Kootwijkerbroek

Harm Hoeve en ds.

Daniëlle en Emy scoorden een goed/zeer goed voor hun spreekbeurt. Met de spullen die

M. van Sligtenhorst.

ze van de stichting ontvingen, wisten ze de aandacht van hun klasgenoten goed vast te

Dankzij de sponsoren

houden. Jullie hebben er vast veel van geleerd meiden!

was de opbrengst
volledig bestemd voor

Arnanda de Pater- Bergambacht

noodhulp in Malawi

Arnanda trok alleen al met haar kleding de aandacht

en kon het mooie

in haar klas! In echte Afrikaanse kleding deed ze haar

bedrag van € 3.750

spreekbeurt. Vooraf had ze vele uurtjes voorbereid om

overgemaakt worden.

haar verhaal goed te kunnen doen. En met succes, een
10 kreeg ze als cijfer! De kluskaarten die ze uitgedeeld
had bracht € 100 op. Arnanda, heel hartelijk bedankt
voor je inzet!

OUDDORP – TOMPOUCEN-

MERGPIJPENACTIE

EN

De tompoucen- en mergpijpenactie door
werkgroep Ouddorp heeft het mooie bedrag van

LUNTEREN – WINTERWANDELING

€ 2.493,95 opgebracht! Dit komt ten goede aan

De winterwandeling van Timotheos in Lunteren

de noodhulp in Malawi.

van zaterdag 26 februari heeft het prachtige bedrag
van € 10.696 opgebracht. De tompoucen- en
grillworstenactie van dezelfde dag, leverde het mooie

ERICHEM – TUINFAIR

resultaat op van € 6.230,64.

Familie Knobbout uit Erichem kwam op het

Graag willen we alle wandelaars, sponsors en klanten

spontane idee om een tuinfair te organiseren voor

hartelijk bedanken!

Timotheos. In korte tijd werden er tweedehandse

Rebecca van Vliet (8 jaar) won de prijs voor de mooiste

spullen verzameld, werd de tuin sfeervol ingericht

tekening en Marlinka en Evertine Morren waren de

en was de bakker geregeld voor verse koek.

winnaars van de puzzeltocht. Gefeliciteerd meiden!

De familie zorgde zelf voor hamburgers van de
barbecue. Het werd een erg gezellige dag met een

BARNEVELD – DS.

J. FRAANJESCHOOL
LOCATIE DE VESTING

mooie opbrengst van € 819,50. Allemaal voor het

Leerlingen van twee groepen 7 hebben bij elkaar ruim € 1.600

aan iedereen die hierbij betrokken was!

werk van Timotheos in Malawi. Hartelijk bedankt

opgehaald! De kinderen kregen een micro-krediet van € 5 en
moesten dat zelf vermeerderen. Na het horen van een presentatie
gingen ze heel enthousiast aan de slag. Ze bakten cakes en taarten;
maakten kaarten, verkochten snoeprollen enz., met dit mooie bedrag
als resultaat. Dank jullie wel ondernemers!

STAPHORST – AUTOWASDAG
Op zaterdag 12 maart jl. werden er 153 auto’s gewassen,
op initiatief van de werkgroepen Timotheos en Stéphanos.
Daarnaast was er een kleine verkoping. De opbrengst van
de autowasdag en verkoping is € 4.500, wat in zijn geheel
ten goede komt aan de noodhulp. Dank aan de sponsoren!
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Vervolgonderwijs
Het is geweldig om te zien: Malawische jongeren die een gat in
de lucht springen omdat zij, dankzij uw hulp, een vervolgopleiding
kunnen volgen na het voortgezet onderwijs. Elke jongere in ons
vervolgonderwijsprogramma ontvangt:

1

Een vaardigheidstraining, vakopleiding,
HBO- of WO-opleiding

2

Bijbelse toerusting

3

Na succesvolle afronding een diploma
en daarmee zicht op een zelfstandig
bestaan!

VERVOLGONDERWIJSFONDS
Aan het volgen van een vervolgopleiding zijn extra kosten
verbonden, die niet zijn inbegrepen in het reguliere sponsorbedrag
voor scholieren. Denk aan hogere bedragen voor collegegeld,
reis- en verblijfkosten en aanschaf van studiematerialen. Met het
vervolgonderwijsfonds overbruggen wij deze extra kosten.
UW DONATIE MAAKT VERSCHIL!
Helpt u mee de bijkomende kosten voor vervolgonderwijs voor
onze jongeren te betalen, zodat jongeren echt kans maken
op een baan? Elke bijdrage is welkom! www.timotheos.nl/
adoptieprogramma

Statistieken
TOTAAL AANTAL STUDENTEN
VERVOLGONDERWIJS

AANTAL STUDENTEN
VAARDIGHEIDSTRAINING

80

12

AANTAL STUDENTEN
VAKOPLEIDING
(bijvoorbeeld kleermaker,
automonteur, onderwijsassistent)

AANTAL STUDENTEN
HBO-OPLEIDING
(bijvoorbeeld leraar voortgezet
onderwijs, verpleegkundige)

AANTAL STUDENTEN
WO-OPLEIDING
(bijvoorbeeld wiskunde, landbouw,
verpleging en verloskunde)

35

16

17

