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Bestuursverslag
1.1 WOORD VOORAF
In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de activiteiten in 2018 van Stichting Timotheos in Nederland en die
van Timotheos Foundation in Malawi. Wederom mochten de activiteiten van Timotheos ten bate van kinderen,
scholieren en volwassenen in Malawi zich gestaag uitbreiden. Ook de inkomsten zijn opnieuw toegenomen.
Timotheos mag zich verheugen in een trouwe en groeiende achterban waarvan de bereidheid om te geven voor de
verschillende projecten onverminderd groot blijft.
Niet vermeld in dit jaarverslag is dat een delegatie van het bestuur van Stichting Timotheos in de maand mei een
bezoek heeft gebracht aan de projecten in Malawi en verschillende besprekingen gevoerd heeft. Het bestuur heeft
zich op de hoogte kunnen stellen van de wijze hoe de gelden besteed worden en is daar zeer tevreden over.
Zonder de inzet van de vele vrijwilligers en de werkgroepen naast die van onze voorlichters zou het werk in
Nederland en Malawi niet verricht kunnen worden. Het is goed om allen dank te zeggen voor de wijze waarop zij
zich blijvend inzetten.
Dankzij de verworven inkomsten is Timotheos in Malawi in staat vele (wees)kinderen te onderwijzen, te voeden en
in aanraking te brengen met het Evangelie van Gods vrije genade. Vele studenten worden financieel ondersteund,
kleuters gaan naar de christelijke kleuterschool en volwassenen ontvangen vakonderwijs. Uiteindelijk gaat het erom
dat het Evangelie van de enige Zaligmaker, Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, verbreid wordt. Want alleen
door Hem is er behoud. Hij verlost door Zijn Geest en vergoten bloed Joden en heidenen, zwarten en blanken,
kinderen en volwassenen, armen en rijken enz. van de toorn Gods over de zonde door Zijn dood. Die boodschap
mag op tal van plaatsen in Zuid-Malawi klinken.
Namens het bestuur van Stichting Timotheos,
Ds. H. Lassche, voorzitter
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1.2 STICHTING TIMOTHEOS
In het jaar 2018 mocht het werk van Stichting Timotheos zijn voortgang hebben. In dit verslag een verantwoording daarvan.

1.2.1 Doelstelling en statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Timotheos is een stichting die steun verleent aan Timotheos Foundation Malawi (TFM). TFM is
destijds opgericht vanuit de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. De Foundation heeft als doel
weeskinderen en -jongeren in Malawi te ondersteunen door middel van scholing, voeding en evangelisatie. Dit wordt gerealiseerd binnen de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft. Wij vinden ook
dit laatste heel belangrijk voor het welzijn van de (wees)kinderen.
Door het werk van de Foundation in belangrijke mate te steunen hoopt Stichting Timotheos Nederland
(STN) deze Malawiërs een bestaansmogelijkheid te geven, waarin men in grote mate zelfvoorzienend
wordt en voor gezin, familie en vrienden (financiële) middelen heeft voor levensonderhoud en verdere
ontwikkeling.
Daarnaast hoopt de Stichting dat alle activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van Timotheos Foundation Malawi worden verricht, onder Gods gunst mogen bijdragen aan een toenemende kennis van Zijn
Woord onder de Malawiërs.
De Stichting is statutair gevestigd in Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53445392. Vanaf de oprichting bezit de Stichting de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van
de belasting.

1.2.2 Bestuurssamenstelling

In 2018 is het bestuur uitgebreid met ds. R.J. Oomen. De heer Verdouw beëindigde zijn bestuurslidmaatschap omdat zijn dochter als veldwerker benoemd werd.
Op 31 december 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Ds. H. Lassche (voorzitter)

Ds. D. Heemskerk (2e voorzitter)

Ds. R.J. Oomen (secretaris)

J. Visscher (penningmeester)

H. van Arnhem (algemeen adjunct )

J. Boer (bestuurslid)

C. Verwoerd (bestuurslid)
Het bestuur heeft in 2018 negen keer vergaderd.

1.2.3 Comité van aanbeveling

Verschillende personen hebben ook in 2018 het werk van Stichting Timotheos van harte aan willen bevelen.
Op 31 december 2018 bestaat het comité van aanbeveling uit de volgende personen:
Mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet

Prof. dr. A. Baars, Woudenberg

Ds. R. Bakker, Kinderdijk

Ds. G. Beens, Kootwijkerbroek

Dr. R. Bisschop, Veenendaal

Ds. J.G. Blom, Kesteren

Ds. J. den Boer, Grafhorst

Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk

Drs. T. Dorresteijn, Ederveen

Dr. W. Fieret, Leerdam

Ds. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, Canada

Prof. dr. W.J. op ’t Hof, Gameren

Ds. C.L. Onderdelinden, Rijssen

Ds. A. Schot, Nunspeet

Ds. A.C. Uitslag, Urk

Ds. K. Veldman, Springford, Ontario, Canada

Ds. A. Vlietstra, Harskamp

Mr. L. Vogelaar, Elspeet

Ds. J.A. Weststrate, Elspeet
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1.2.4 Veldwerkers

In geheel 2018 zijn twee veldwerkers in dienst van stichting Timotheos werkzaam geweest in Malawi: Wim Akster
en Bep Klok. Samen met Charles Paundedi als programmadirecteur vormt het drietal het managementteam.
Naast de financiële directie houdt Wim Akster zich o.a. bezig met weesjongeren om hen via sponsoring te kunnen
laten studeren, terwijl Bep Klok zich meer richt op de jongere wezen/kleuters/kinderen.
Voor het verslag van hun werkzaamheden: zie hierna.
In het najaar van 2018 heeft het bestuur Thera Verdouw uit Barneveld kunnen benoemen als veldwerker. In de
laatste maanden van 2018 werd zij opgeleid tot deze verantwoordelijke taak.

1.3 ACTIVITEITEN
1.3.1 Nederland

 Public Relations
In 2018 hebben we afscheid genomen van Ineke de Jong als parttime voorlichter en
kon Gerda van Arnhem-Gerritsen in haar plaats benoemd worden. Naast Marijke de
Wit-Bakker zet zij zich in voor het vele (pr)-werk dat
op het gebied van voorlichting en fondswerving te doen is. Correspondentie via voorlichting@timotheos.nl.
Met nadruk willen wij vermelden dat ook veel vrijwilligers zich voor voorlichting en fondswerving hebben ingezet!
Hieronder zijn een aantal pr-activiteiten weergegeven:
 Stichting Timotheos was o.a. vertegenwoordigd op de Terdege Zomerfair en de Familiedagen;
 Presentaties voor scholen, kerken en verenigingen zijn dit jaar mede verzorgd door onze veldwerkers tijdens hun
verlofperiode;
 Advertenties in o.a. diverse kerkbladen en familiebladen, het Reformatorisch Dagblad, enz.
 Er zijn in 2018 drie magazines en een nieuwsbrief uitgegeven waarin de achterban op de hoogte gehouden
werd van de activiteiten in Nederland én Malawi;
 Aanwezigheid en actie op beurzen, verkopingen, zang- en presentatieavonden. Tijdens deze activiteiten werden
flyers uitgedeeld met informatie over de Stichting en hoe men ons kan steunen;
 Verschillende instanties en ondernemers zijn, met behulp van persoonlijke contacten, brieven, e-mail, flyers, brochures en een projectlijst, benaderd voor steun;
 Actueel houden van de website door vermeldingen, enzovoort over ons werk in Malawi, hoe men ons kan steunen en activiteiten in Nederland.
Promotor voor de Stichting is mevrouw S.M. Aleman-van Herpen. Zij is te bereiken via het e-mailadres
promotor@timotheos.nl.
De beurzen werden in 2018 gecoördineerd door Gerda van Arnhem, te bereiken via het e-mailadres
beurzen@timotheos.nl.
De website werd beheerd door Ineke de Jong en Gerda van Arnhem. Voor vragen of aanvullingen kan men
contact opnemen via het e-mailadres website@timotheos.nl.
 Vrijwilligers en Werkgroepen
Er zijn verschillende werkgroepen actief voor Stichting Timotheos. Door het organiseren van activiteiten als
zangavonden en verkopingen halen zij financiële middelen op ten bate van het werk in Malawi en worden de
activiteiten van de Stichting onder de aandacht van het publiek gebracht.
Om veldwerker Thera Verdouw op allerlei gebied te ondersteunen is door familie en vrienden een
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Thuisfrontcommissie (TFC) opgericht.
Eind 2018 zijn de volgende werkgroepen actief:
 Werkgroep Alblasserdam

 Werkgroep Staphorst

secretaris: dhr. W. de Wolf

secretaris: mevr. J. Nagelhoud-Brouwer

e-mail: info@timotheosalblasserdam.nl

e-mail: werkgroepstaphorst@timotheos.nl

 Werkgroep Barneveld

 Werkgroep Urk

secretaris: mevr. M.A. Mulder-van de Pol

secretaris: dhr. A. Hakvoort

e-mail: werkgroepbarneveld@timotheos.nl

e-mail: werkgroepurk@timotheos.nl

 Werkgroep Doornspijk

 TFC-Thera

ssecretaris: dhr. Jac. Bron

secretaris: mevr. M. Treur

e-mail: werkgroepdoornspijk@timotheos.nl

e-mail: tfcthera@timotheos.nl

 Werkgroep Ede-Wekerom
secretaris: mevr. H. Otten
e-mail: werkgroepede@timotheos.nl
Ook zijn er veel vrijwilligers actief die producten verkopen ten bate van Stichting Timotheos. Naast degenen
die alleen via stands en markten en dergelijke hun producten verkopen, zijn er de volgende vrijwilligers die
hun producten ook aan huis of op bestelling verkopen:
 Boekenverkoop nieuw en gebruikt:

 Postzegel- en kaartverkoop:

Veluwse Zendingswinkel

Boekhandel Hazeleger

Mevr. S.M. Aleman- van Herpen, Elspeet

Lunterseweg 37
6718 WC Ede

 Kaartverkoop:
Mevr. P. Baars

 Postzegelverkoop:

Van Beeklaan 11

Fam. H. Imminkhuizen

3931 WC Woudenberg

Telefoonweg 2
6712 GC Ede

Mevr. Jessica Nagelhoud-Brouwer
Mantelsweg 3
8085 BN Doornspijk
 Donateursadministratie
Particulieren, bedrijven, scholen en kerken, iedereen kan zich opgeven als donateur van Stichting Timotheos.
De minimale bijdrage is € 5 per jaar. Hiervoor ontving de donateur in 2018 drie keer het Timotheos-magazine
en één keer de nieuwsbrief met informatie over het werk van de Stichting in Nederland én Malawi. Incidenteel werd een digitale nieuwsbrief verzonden.
Aanmelden als donateur kan bij:
Mevr. A. Fidder
donateur@timotheos.nl
 Financiële adoptie
Ook in 2018 is ons adoptieteam (geheel bestaande uit vrijwilligers) actief geweest. Dit werk vraagt veel tijd en
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inspanning, maar mocht ook in 2018 weer tot volle tevredenheid geschieden. Het aantal adopties laat een
voortgaande groei zien.
Het adoptieprogramma kent verschillende onderdelen, die hierna apart vermeld worden.
 Scholieren
Heel veel jongelui op het platteland van Malawi zouden graag onderwijs willen volgen op de middelbare
school. Dit is voor hen niet weggelegd, omdat de kosten te hoog zijn en het voor hen onbetaalbaar is om het
schoolgeld te betalen. In Nederland biedt Stichting Timotheos particulieren, verenigingen, scholen, bedrijven
e.d. de mogelijkheid om deze doelgroep te steunen via financiële adoptie voor € 20 per maand per scholier.
Daarvan worden alle kosten met betrekking tot de studie van de desbetreffende scholier betaald.
 (Wees)kinderen
Timotheos heeft vier kinderzorgcentra waar kinderen uit heel arme gezinnen dagelijks worden opgevangen:
te Mbulumbuzi, Namitambo, Mulinga en Nkhomabasa. Veel van deze kinderen zijn (half)wees en wonen bij
een oma of tante in en gaan van maandag t/m vrijdag heen en weer naar het centrum. Op zondag gaan zij
ook naar de kerk. Op het kinderzorgcentrum krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd, wordt uit de Bijbel
verteld enz. Daarnaast vereist de leerplicht dat het kind, als het oud genoeg is, naar school gaat. Deze kinderen kunnen geholpen worden door een maandelijkse bijdrage van € 15 per maand per kind.
 Weeshuisjes
Ook heeft Timotheos drie weeshuisjes waarvan de weeskinderen financieel geadopteerd kunnen worden
(€ 25 per maand per kind). De weeshuisjes bevinden zich in de directe nabijheid van de kinderzorgcentra in
Mbulumbuzi, Namitambo en Mulinga. Deze weeskinderen hebben in hun thuissituatie niemand die voor hen
zorgen kan. Daarom verkeren zij dag en nacht in de weeshuisjes onder leiding van weesmoeders.
 Kleuterscholen
Ook scholen voor kleuters worden gesteund via een adoptieprogramma. Timotheos biedt deze kinderen
structuur, voedsel en onderwijs. Deze scholen worden niet door de overheid gesubsidieerd.
De kleuterscholen liggen veelal in afgelegen gebieden waar vaak tekort aan voedsel is. Zij vallen onder de
zorg van de kerken. Timotheos ziet het grote belang om, in samenwerking met de Reformed Presbyterian
Church (RPC), in Malawi deze voorzieningen te steunen en/of te helpen oprichten. Voor € 10 per maand kan
een groep van 5 kleuters geadopteerd worden, zodat deze jonge kinderen een veel betere startpositie op de
basisschool hebben.
 Vrijwilligers voor Malawi
In 2018 zijn verschillende vrijwilligers en zomervakantiegroepen in Malawi geweest om zich actief in te zetten.
Voor hun vertrek hebben zij via hun eigen creatieve mogelijkheden gezorgd voor fondsen ten bate van allerlei
projecten in Malawi.
De werving, selectie en coördinatie van deze vrijwilligers behoren tot de taak van onze afdeling voorlichting.

1.3.2 Malawi

 Jaarverslag 2018 Timotheos Foundation Malawi, Wim Akster:
In het jaar 2018 heeft het werk van Timotheos Foundation in Malawi (opnieuw) een forse groei doorgemaakt.
We zijn dankbaar u dit te kunnen melden. In Malawi was 2018 voor ons een ‘gewoon jaar.‘ Na de forse noodhulp in de jaren 2015 en 2016 kon de focus nu liggen op de reguliere projecten.
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 Wezenzorg:

 Kinderzorgcentra:
Op het kinderzorgcentrum in Mbulumbuzi (Chiradzulu) is de basisschool uitgebreid met groep 5. Dat betekent, dat alleen de kinderen van groep 6-8 nog naar de dorpsschool gaan. De bedoeling is om elk jaar een
klas toe te voegen, zodat we in D.V. 2021 een volledige basisschool hebben met alle groepen. We zien hier
heel duidelijk het belang van goed onderwijs. Er kan veel beter gemonitord worden welke kinderen naar
school komen en welke niet. Dat komt de resultaten ten goede. Hier zijn we uiteraard heel blij mee. Ook
wordt dagelijks uit Gods Woord verteld, zodat de kinderen elke dag opnieuw horen wat nodig is voor hun ziel.
We bidden dat dit tot eeuwige zegen mag zijn! De jongere kinderen (t/m zes jaar) komen naar de kleuterschool op ons centrum. Per 1 januari 2018 kwamen dagelijks 250 kinderen naar dit centrum. Per 31 december
2018 is dit aantal stabiel gebleven op 250 kinderen in Mbulumbuzi. Dat is de maximum capaciteit!
Ons tweede kinderzorgcentrum is in Namitambo. Dit centrum is in hetzelfde district, Chiradzulu, maar de
afstand is ongeveer 50 kilometer verwijderd van het eerste dagopvangcentrum. Hiermee wordt dus een
totaal andere groep kinderen bereikt. Per 1 januari 2018 kwamen hier 200 kinderen, en per 31 december 2018
kwamen hier 220 kinderen. Ook hier werd de basisschool uitgebreid met groep 5. Alle kinderen ontvangen dagelijks een warme maaltijd. Daarnaast ontvingen ze een deken, mat om op te slapen, muskietennet,
kleding etc. Voor sommige kinderen was medische zorg noodzakelijk, mede ook omdat een aantal kinderen
HIV-positief zijn. Via de projectenlijst kregen we hiervoor middelen om deze kinderen kippen te geven, zodat
ze eieren kunnen krijgen om te eten. Dat is heel versterkend en het werd zeer gewaardeerd. Dit zou uitgebreid kunnen worden. Verantwoordelijk persoon voor deze beide centra in 2018 was Bep Klok.
In 2018 werden twee nieuwe kinderzorgcentra geopend. Hier was grote vraag naar. We konden een centrum
openen in Nkhomabasa (Chikwawa) en in Mulinga (Zomba). In Nkhomabasa kwamen per 31 december 2018
72 kinderen en in Mulinga kwamen per 31 december 2018 82 kinderen. Deze uitbreiding was mogelijk door
diverse donaties en ook door de enorme groei van het aantal sponsorkinderen in Nederland. Alle kinderen
van deze centra hadden op 31 december 2018 een sponsor. De bedoeling is dat beide centra de komende
jaren uitgebreid worden op dezelfde manier als de andere centra.
Een vijfde kinderzorgcentrum is in Nsanje, Kailedzi. De dagelijkse kosten worden betaald vanuit Canada. Per 1
januari 2018 kwamen hier 270 kinderen, per 31 december 2018 waren dit er 310. Ook hier is een basisschool.
Verder is er een zesde kinderzorgcentrum in Nyamitutu (Nsanje) dat gefinancierd wordt vanuit USA. Hier kwamen op 1 januari 2018 52 kinderen en op 31 december 2018 102 kinderen.
Het werk in deze centra groeit dus gestaag. Het team in Malawi was dan ook erg verheugd om te horen dat
Thera Verdouw uit Barneveld was benoemd om het team te versterken!
 Huisje voor weeskinderen:
Het huisje voor weeskinderen in Namitambo telde
per 1 januari 2018 18 kinderen, per 31 december
waren dit ook 18 kinderen, ongeveer het maximum.
Het weeshuisje in Mbulumbuzi telde per 1 januari
2018 15 kinderen en op 31 december 2018 werden
hier ook 15 kinderen opgevangen. In Kailezi (Nsanje)
is ook een weeshuisje. Hier wonen 12 kinderen, dat is
een groei van 2 kinderen.
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Verder is in Mulinga een nieuw weeshuisje geopend. Hier verblijven 9 kinderen per 31 december 2018. Dat betekent dat in totaal 54 kinderen volledig worden opgevangen in een weeshuisje, tegenover 43 kinderen in 2017. Hier
is dus ook een groei. Voor de toekomst zal dit wel blijven groeien op kleine schaal, omdat we in elk kinderzorgcentrum graag een weeshuisje willen hebben. Hier is echt behoefte aan. Sommige kinderen hebben geen enkele
veilige plek waar ze kunnen wonen. Dat is vooral voor meisjes heel bedreigend, want dan is er al op jonge leeftijd
forse druk om toe te geven aan jongens. De filosofie van Timotheos Malawi is, dat een weeshuisje onderdeel moet
zijn van de dorpsgemeenschap. Daarom worden de kinderen grotendeels opgevoed zoals de kinderen in de dorpen gewend zijn.
 Studenten:
In januari 2018 werden 370 studenten gesponsord, aan het eind van het jaar, 31 december werden in totaal 420
studenten gesponsord via onze stichting. Vijf studenten studeren aan een universiteit in Malawi. 32 studenten
volgen de PABO en er zijn 5 studenten die de opleiding voor verpleegkundige volgen. De andere studenten zijn
na hun examens voor praktijkopleidingen gaan leren. Na afloop van deze praktijkopleiding krijgen deze jongelui
een starterspakket zodat ze hun eigen bedrijfje kunnen starten. Ze verlaten dan hiermee ons programma.
De meeste studenten zijn wezen, die anders geen kans zouden krijgen om naar school te gaan en een diploma
voor de middelbare school te halen. Verschillende studenten hebben examen afgelegd en velen zijn hiervoor
geslaagd, daar zijn we dankbaar voor. Zij zijn verschillende opleidingen gaan volgen.
 Middelbare school:
In opdracht van het Nederlands bestuur is in 2018 diepgaand onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het openen van een middelbare school op reformatorische grondslag. Bart Lodder uit Barneveld
heeft dit onderzoek uitgevoerd. Er is een gedegen rapport uitgekomen waarvan we hopen dat het de komende
jaren gerealiseerd kan gaan worden.
 Kleuterscholen:
In het jaar 2018 werd het aantal kleuterscholen uitgebreid. Deze kleuterscholen werken samen met een gemeente van de Reformed Presbyterian Church. In onderstaande tabel kunt u zien waar deze kleuterscholen zijn
en hoeveel kinderen er dagelijks komen.

Nummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Naam school
M’modzi
Kasokeza
Nyamkamba
Nkhomabasa
Nguluwe
Nyampembere
Khope
Nyamitutu
Mpamba
Phanga
Talawale
Zalewa
Chintete
Chimwawa
Mulinga
Nangugulu

District
Chikwawa
Chikwawa
Chikwawa
Chikwawa
Nsanje
Nsanje
Nsanje
Nsanje
Nsanje
Nsanje
Nsanje
Blantyre
Mwanza
Chiradzulu
Zomba Mayaka
Zomba Mayaka

Aantal kinderen Aantal leerkrachten
120
2
120
2
50
1
70
1
80
2
180
3
120
2
120
2
60
1
100
2
100
2
50
1
60
1
70
1
130
2
110
2
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Klaslokalen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
In aanbouw
Nee
Ja
Ja
Ja

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mayaka
Mvunguti
Mpodza
Ntaja
Chinguwo
Nankuyu
Madziabango
Bangala
Nampinga
Baani
Miyanga
Chipolopote

Zomba Mayaka
Zomba Mayaka
Zomba Mayaka
Machinga
Machinga Nayuchi
Machinga Nayuchi
Machinga Nayuchi
Phalombe
Phalombe
Phalombe
Phalombe
Phalombe

TOTAAL

100
100
100
80
180
180
150
120
120
120
120
120

2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2

3.030

54

Ja
In aanbouw
In aanbouw
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

In mei/juni werd een uitgebreide training gegeven van een week voor de leerkrachten van deze kleuterscholen. De training werd verzorgd door vrijwilligers. Daarnaast namen twee lokale medewerkers een deel van de
training voor hun rekening. We merken dat dit project donoren aanspreekt en we verwachten dit in 2019 uit
te kunnen breiden. Verschillende aanvragen zijn hiervoor ingediend. Het helpt kinderen heel kleinschalig,
maar wel effectief. Het heeft drie componenten:
 Evangelisatie (alle kinderen uit het dorp zijn welkom);
 Onderwijs (de basale zaken voor jonge kinderen worden aangeleerd);
 Voeding (alle kinderen krijgen een bord pap).
 Volwassenonderwijs
Alle groepen voor alfabetisering hebben overheidsexamens afgelegd. In de maanden september en oktober
hebben we de diploma-uitreikingen verzorgd. In totaal zijn via dit programma 650 personen geslaagd voor
het alfabetiseringsprogramma. Daarvan was het overgrote deel vrouw. Na afloop van de alfabetiseringsklassen zijn de vrouwen verder geholpen op het gebied van:
 Naailessen met naaimachines;
 Starten van een bakkerij;
 Landbouwprojecten;
 Irrigatieprojecten.
Dit project is aansprekend. De mensen zijn hier erg blij mee en
zouden graag meer projecten willen op deze manier.
 Bijbels en gezangenbundels
We konden 400 Bijbels en 200 gezangenbundels tegen een gesubsidieerde prijs aanbieden. Hier is veel
vraag naar. Mensen in de dorpen willen graag een Bijbel kopen, maar de prijs is vrij hoog. Wij bieden de Bijbel
dan aan voor ongeveer de helft van de normale prijs. De andere helft wordt gefinancierd uit giften. Dit wordt
gedaan om het gebruik en lezen van de Bijbel te bevorderen. Hetzelfde geldt voor de liederenbundels die in
de kerk worden gezongen. Deze worden op dezelfde manier verstrekt.
 Honger
Op sommige plaatsen zijn de gevolgen van de honger goed te merken. Je kunt zien dat er gebieden zijn, waar
structureel tekorten zijn. In februari 2018 is bijna geen regen gevallen. Dat was toen juist heel hard nodig voor de
maisoogst. De mais bracht daarom een stuk minder op. Op een aantal plaatsen zijn grote zorgen. Daar is onvoldoende eten voor de kinderen en voor de bejaarden, de kwetsbare groepen. We krijgen nog geregeld donaties
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binnen voor deze projecten en die konden we op deze manier goed inzetten. Ook werd namens de Generale
Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk mais uitgedeeld in de gemeenten van de RPC. De noodhulpcommissie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de noodhulpcommissie van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika gaven donaties om dit werk te ondersteunen. Onderstaand kunt u zien hoeveel
kinderen er geholpen zijn en waar. Dagelijks werd Gods Woord verteld aan de kinderen en telkens als de bejaarden kwamen werd een meditatie gehouden. We hopen en bidden dat de Heere dit wil zegenen aan de harten.
Nummer Naam van het dorp
1.
Nkhomabasa
2.
Chinguwo
3.
Madziabango
4.
Kabai
2.
Limpengwa
Totaal aantal mensen die gevoed zijn

District
Chikwawa
Machinga
Machinga
Thyolo
Thyolo

Aantal kinderen
250
350
300
400
300
1.600

Aantal bejaarden
100
150
150
170
150
720

 Management
Het management van de stichting in Malawi was ook in 2018 in handen van Charles Paundedi (programmadirecteur) en Wim Akster (financieel directeur). Daarnaast werkte Bep Klok als coördinator op het kinderproject in Mbulumbuzi en Namitambo. In oktober 2018 is Bep voor een periode van ziekteverlof naar Nederland
gegaan. Haar taken zijn waargenomen door de beide directieleden. Verder werd het managementteam
uitgebreid met de heer Benamin Kachikho (projectofficer in Nsanje) en mevrouw Margaret Chikadza (weeshuisjes).
 Vrijwilligers
In het jaar 2018 hebben we heel veel bezoekers gehad. Hoogtepunt waren de maanden juli en augustus.
De ene groep was in Mulinga aan het werk. De andere vrijwilligers hielpen grotendeels met het werk in
Mbulumbuzi.
 Verlof
In de maand januari en een deel van februari 2018 was Wim Akster op verlof naar Nederland. Bep Klok was
op verlof van 9 maart t/m 24 april 2018. Daarnaast ging Wim in november voor een week naar Nederland
voor overleg met het bestuur over de samenwerking en bestuurlijke verantwoordelijkheden van de besturen
in Malawi en in Nederland. Tijdens verlofperiodes van beide werkers werd ook voorlichting gegeven aan de
achterban in Nederland.
 Financiën
In maart 2018 werden de boeken voor het jaar 2017 gecontroleerd en in orde bevonden door Chaula & partners, een geregistreerd accountantsbureau in Blantyre. Dit is van groot belang om te zien dat uw giften en
donaties op een zorgvuldige wijze besteed worden. Het accountantskantoor controleert alle inkomsten en
uitgaven, heeft mandaat om dit bij de banken te checken en brengt rapport uit aan het Malawische bestuur.
Dat kan vervolgens vragen stellen over de inhoud van het rapport aan de accountant en de financieel directeur. Als dan alles in orde is, wordt getekend voor het financieel verslag en vervolgens wordt dit dan doorgestuurd naar het Nederlands bestuur.
 Ten slotte:
We willen u allen hartelijk dankzeggen voor uw voortdurende steun voor het werk dat we mogen doen. Moge
de Heere Zijn zegen er over willen geven. We zijn met name erg dankbaar voor de uitbreiding van de basisscholen en voor het rapport over de middelbare school. Onderwijs is een heel belangrijk onderdeel, als je
mensen verder probeert te helpen in dit leven. Daarbij komt, dat dit ook een heel goede manier is om Gods
Woord door te geven.
Timotheos

12

Timotheos

13

1.4 FINANCIËN

In financieel opzicht past het de Heere opnieuw zeer erkentelijk te zijn als het gaat om de totale omvang van de
geldstromen. In 2018 heeft de Stichting in totaal € 820.234 ontvangen. De totale lasten bedroegen € 703.010.
Daardoor resteerde een voordelig saldo van € 117.224, zie de staat van baten en lasten op pagina 18. Het resultaat is
voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de sterke toename van de algemene giften, adoptiegelden en sponsoring van projecten.
Aan nood-/voedselhulp is in 2018 iets minder ontvangen, maar ook veel minder uitgegeven. Toch is besloten om
met dit werk ook in 2018 in sommige delen van Malawi nog door te gaan. De ontvangsten hiervoor waren € 2.000
meer dan de uitgaven. Dit overschot is toegevoegd aan het nog beschikbare bedrag uit voorgaande jaren dat in
een bestemmingsfonds voor voedselhulp is opgenomen op de balans.
Aan bestemmingsfondsen is in 2018 per saldo € 47.278 onttrokken. In 2018 kon een groter aandeel van de ontvangsten voor projecten in datzelfde jaar uitgevoerd worden dan in 2017. Mede hierdoor en het positieve jaarresultaat konden we € 164.502 toevoegen aan de continuïteitsreserve. Voor meer informatie over de reserves, zie
paragraaf 1.4.2.
Stichting Timotheos heeft ook in 2018 haar ANBI-status behouden zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

1.4.1 Kengetallen

 Ontwikkeling bestedingspercentage
Het bestedingspercentage betreft het percentage van de totale bestedingen aan de doelstelling ten opzichte
van de totale lasten. Dit percentage laat het volgende verloop zien:
Jaar

Bestedingspercentage (%)

2014

94,0

2015

96,6

2016

95,7

2017

92,4

2018

92.9

Vanaf 2012 wordt voldaan aan de beleidsdoelstelling om minimaal 90% van de totale bestedingen uit te
geven aan de doelstelling.
 Ontwikkeling fondswervingspercentage
Het fondswervingspercentage betreft de verhouding tussen de kosten die verband houden met de eigen
fondsenwerving en de baten uit eigen fondswerving. Dit percentage laat het volgende verloop zien:
Jaar

Fondswervingspercentage (%)

2014

4,5

2015

2,8

2016

2,7

2017

4,7

2018

4,3
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Ook in 2018 werd de beleidsdoelstelling gehaald dat de fondswervingskosten maximaal 10% mogen
bedragen van het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving.
 Ontwikkeling percentage beheer en administratiekosten
Het percentage van de beheer en administratiekosten betreft de verhouding tussen de kosten die verband
houden met de beheer en administratiekosten ten opzichte van de totale lasten. Dit percentage laat het
volgende verloop zien:
Jaar

Percentage beheer en administratiekosten (%)

2014

1,2

2015

0,5

2016

1,0

2017

3,1

2018

3,1

In navolging van de eerste jaren blijft het percentage van het bedrag dat is uitgegeven aan beheer en administratiekosten t.o.v. de totale jaaruitgaven ruimschoots onder de beleidsdoelstelling van 5%. In 2018 zijn geen
vacatiegelden (= vergadervergoedingen) uitgekeerd. Tot nu toe is het gebruik geweest dat onkosten door het
bestuur niet of slechts zeer beperkt in rekening zijn gebracht.

1.4.2 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Gezien de groei van de Stichting acht het bestuur het opbouwen van zijn reserves noodzakelijk. In 2018 is het
niet alleen mogelijk geweest om de onttrekking aan de continuïteitsreserve in 2017 weer ongedaan te maken, maar kon in totaal € 164.502 toegevoegd worden aan deze reserve. Omdat de werkzaamheden steeds
meer toenemen, is dit noodzakelijk om de continuïteit van de activiteiten in Nederland en met name in Malawi voldoende te kunnen waarborgen. Voor de financiële stabiliteit van de Stichting acht het bestuur bij de
huidige omvang een continuïteitsreserve van minimaal € 300.000 noodzakelijk.
In 2019 hopen we een gedetailleerde onderbouwing te maken van de omvang die de continuïteitsreserve
dient te hebben.
Als er op 31 december vermogen aanwezig is uit giften met een specifieke bestemming, wordt dit opgenomen in het bestemmingsfonds. Het bedrag in het bestemmingsfonds zal binnen de door de gevers gestelde
termijnen worden uitgegeven aan de bestemming waarvoor het ontvangen is.

1.5 TEN SLOTTE

Ook in 2018 mochten de financiële middelen, en daarmee de hulp aan weeskinderen en scholieren, toenemen. Dit geeft reden tot dankbaarheid. Naast een toename van het aantal weeskinderen en scholieren in
het programma, zijn er ook dit jaar weer twee (2017 zeven) kleuterschooltjes bijgekomen. De verwachting is
dat in 2019 op diverse terreinen gewerkt mag worden aan verdere uitbreiding van de werkzaamheden. Om
dit te kunnen realiseren en de weeskinderen en scholieren ook in de toekomst te kunnen blijven steunen, is
het noodzakelijk dat ook in de komende jaren de inkomsten toenemen. Hierin is de Stichting tot op heden
nimmer beschaamd uitgekomen, waarvoor alle gevers hartelijk worden bedankt. Maar boven dit alles is de
Stichting voor al haar werkzaamheden afhankelijk van Gods onmisbare zegen. Het bestuur spreekt de wens
uit dat daar blijvend gebed voor mag zijn.
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Jaarrekening
2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Balans per 31 december
ACTIVA

2018

2017

€

€

84.935

97.350

Financiële vaste activa
- Overige vorderingen

Vlottende activa		
- Debiteuren
- Overige vorderingen/overlopende activa

1.715

675

2.594

27.356

Liquide middelen 		
- Rabobank

324.035

179.546

TOTAAL

413.279

304.927

		

PASSIVA		
Reserves en fondsen		
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfondsen

273.469

108.967

42.865

90.143

Lang vreemd vermogen		
- Leningen particulieren en bedrijven

90.000

90.000

Kort vreemd vermogen		
- Crediteuren

2.539

11.373

- overige schulden

4.406

4.444

413.279

304.927

TOTAAL
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Staat van baten en lasten 		

Begroting

2018

2018

2017

€

€

€

250.775

111.000

140.566

28.676

75.500

35.289

12.415

12.500

88.877

15.097

9.000

9.548

- giften voor adopties

186.240

160.000

134.539

- sponsoring projecten in Malawi

164.202

200.000

117.625

- vrijwilligers, werkgroepen enz.

123.044

128.500

105.804

2.275

2.000

2.175

0

0

793

Subtotaal

782.724

698.500

635.216

- nalatenschappen

35.000

0

0

2.500

0

0

10

0

22

820.234

698.500

635.238

Baten
Eigen fondswerving
- giften algemeen en contributies
- giften nood-/voedselhulp
- giften aankoop/verbouw compound
- giften t.b.v. veldwerkers

- verkoop advertenties
- verkoop boeken

- werk bij derden
- rente spaarrekening
Totaal baten

			
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
- t.b.v. projecten Malawi

594.180

446.500

524.629

- t.b.v. nood-/voedselhulp

26.776

75.000

53.204

- voorlichting

26.615

25.950

22.962

Kosten batenwerving			
- fondswerving

33.656

33.150

29.581

Beheer en administratie			
- kosten van beheer en administratie
Totaal lasten

21.783

16.400

19.849

703.010

597.000

650.225

			
Jaarresultaat

117.224

101.500

-14.987

			
Resultaatbestemming			
- mutatie continuïteitsreserve

164.502

106.500

-21.265

- mutatie bestemmingsfondsen

-47.278

0

6.278

117.223

106.500

-14.987

Timotheos

18

2.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA
EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING
2.3.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens algemene aanvaardbare grondslagen van financiële verslaggeving. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s en de waardering geschiedt tegen nominale waarde. Het doel van deze
jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen van Stichting Timotheos.

2.3.2 Grondslagen van waardering

 Financiële vaste activa, vlottende activa, overlopende activa en liquide middelen
De financiële vaste activa, vlottende en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde onder
aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en bestaan uit direct opeisbare banktegoeden.
 Fondsen en reserves
De Stichting streeft ernaar om de inkomsten zo snel mogelijk te besteden, terwijl ook het voortbestaan van
de Stichting moet worden gewaarborgd.
 Bestemmingsfonds
Indien giften met een specifiek doel in het boekjaar nog niet aan het vermelde doel zijn besteed, worden
deze opgenomen in het bestemmingsfonds.
 Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd om zeker te stellen dat Stichting Timotheos ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen. De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de continuïteitsreserve is door
het bestuur bepaald. Er is geen sprake van een verplichting en het bestuur kan de beperking zelf opheffen.
 Lang vreemd vermogen
Het lang vreemd vermogen betreffen de schulden met een looptijd langer dan één jaar.
 Kort vreemd vermogen
Het kort vreemd vermogen betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

2.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar. De baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
 Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen opbrengsten uit eigen fondsenwerving. De
baten worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.
 Lasten
Onder lasten wordt verstaan de direct aan de ontvangen opbrengsten uit giften, acties, collectes en donaties
toe te rekenen kosten, de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van de doelstelling en uitgaven die gedaan
zijn voor beheer en administratiekosten. Vanaf 1 januari 2014 worden de kosten voor inkoop van goederen,
bestemd voor verkoop door vrijwilligers en werkgroepen, direct in mindering gebracht op de opbrengst.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

De Stichting heeft haar vermogen ondergebracht bij de Rabobank. Per 31 december 2018 is in totaal
€ 324.035 aan liquide middelen die direct opeisbaar zijn. Naast de liquide middelen is er € 1.715 aan
debiteuren, € 10 aan vorderingen en € 2.584 aan overlopende activa. De debiteuren betreffen facturen voor
advertenties in het magazine van december 2018 en sponsoring. De overige vorderingen betreft de ontvangen rente spaarrekening over 2018. De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde crediteuren
t.b.v. PR materiaal en postzegels.
Lening u/g Timotheos Foundation Malawi
Stand per 1 januari

2018

2017

€

€

97.350		

Mutaties

_

12.415		97.350

Stand per 31 december

84.935		

97.350

De economische en juridische eigendom van de nieuwe compound ligt bij Timotheos Foundation Malawi.
Omdat de financiering vanuit Nederland is verstrekt, is notarieel vastgelegd dat dit object of de opbrengst
daarvan, bij een eventuele beëindiging van onze relatie, ter beschikking gesteld moet worden aan de Stichting Timotheos Nederland. In 2018 in de lening met € 12.415 afgenomen. Dat is het bedrag aan giften die in
2018 specifiek gegeven zijn voor de aankoop en verbouwing van de compound.
Het totale vermogen van Stichting Timotheos bedraagt op 31 december 2018 € 413.279. Een groot deel van
het vermogen is echter niet vrij te besteden. Het vermogen bestaat voor € 90.000 uit lang vreemd vermogen met een looptijd langer dan één jaar en € 6.945 uit kort vreemd vermogen met een looptijd korter dan
één jaar. Dit betreft facturen voor advertenties en magazines. Verder bankkosten en afdracht Belastingdienst
over december 2018, declaraties, nabetaling loon en een geschatte afrekening voor administratiekosten. Het
restant bestaat uit een continuïteitsreserve en bestemmingsfondsen. Het doel van deze reserve en fondsen is
toegelicht in paragraaf 1.4.2.
Door de eind 2016 onverwachts op ons pad gekomen mogelijkheid tot aankoop van een geschikte compound voor het sinds 2011 fors toegenomen werk in Malawi, was de continuïteitsreserve in 2017 helaas wat
afgenomen. Het bestuur heeft in 2018 volop aandacht gehad voor het weer aanvullen van deze reserve, hetgeen mede door de royale ontvangsten en enige terughoudendheid bij de uitgaven mogelijk geworden is.
Wij achten dit echt nodig voor een financieel stabiele organisatie.
De aankoop en verbouw van de nieuwe compound was verder gefinancierd met giften die voor dat doel zijn
ontvangen en een drietal leningen, samen groot € 90.000.
Deze zijn te allen tijde opeisbaar met
inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden. In verband daarmee wordt een
rentepercentage van zes gehanteerd.
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2.5.1 Baten
Giften voor/van:

Particulieren

Bedrijven

Kerken

Scholen

110.620

56.200

37.219

46.736

5.400

1.000

Algemene doelen
Nood-/voedselhulp

Werkgroepen

Totaal 2018
250.775

12.415		

9.861

28.676

3.300

12.415

Aankoop/verbouwing
compound

1.115

Totaal 2018

117.135

65.200

49.634

46.736

13.161

291.866

Particulieren

Bedrijven

Kerken

Scholen

Werkgroepen

Totaal 2017

Algemene doelen

84.224

13.070

37.147

6.125

Nood-/voedselhulp

16.217

13.510

1.312

4.000

compound

5.994

45.700

Totaal 2017

106.435

72.280

Giften voor/van:

8.000			

140.566
250

35.289

34.578

88.877

34.828

264.732

Aankoop/verbouwing
2.605		
41.064

10.125

 Eigen fondsenwerving
Het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving bedraagt € 782.724, een toename van € 147.508 ten opzichte
van het boekjaar 2017. Wanneer wij kijken naar de inkomsten op pag. 18 en de verdere uitsplitsing van een
aantal inkomsten in bovenstaande tabellen, dan is te zien dat er verschuivingen zijn in inkomsten van meer
incidentele aard in 2017 naar inkomsten voor de doorlopende activiteiten in 2018.
Naast de projectsponsoring, die met bijna 40% gestegen is tot € 164.202 zijn de vrijwilligers en werkgroepen
ook een belangrijke inkomstenbron (+ 16% tot € 123.044). Onder deze post vallen de opbrengsten van vrijwilligers die stelselmatig voor inkomsten zorgen, winkeltjes, werkgroepen, beurzen en van vrijwilligers en groepen
die naar Malawi zijn geweest.
In 2018 zijn ook de inkomsten voor adopties opnieuw aanzienlijk (nu ruim 38%) gestegen , met € 51.701 tot
€ 186.240.
Verder genereert de Stichting nog inkomsten door de verkoop van advertenties in het magazine.
Als bijzondere ontvangst noemen we tenslotte nog een bedrag van € 35.000 die we in 2018 uit een nalatenschap hebben ontvangen. Begin 2019 is dit afgewikkeld en hebben we de slotuitkering ontvangen.
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2.5.2 Lasten

Bij de gestegen inkomsten is de stijging van de uitgaven iets beperkt gebleven. Aan de projecten is bijna €
70.000 meer besteed, maar aan voedselhulp is bijna € 26.500 minder uitgegeven. De overige lasten zijn in
2018 licht gestegen ten opzichte van 2017. De kengetallen van de lasten zijn in paragraaf 1.4.1 terug te vinden.
 Besteed aan doelstellingen
Van de giften is in 2018 € 647.571 aan de doelstelling besteed. Het grootste deel is uitgegeven t.b.v. scholing,
voeding en evangelisatie in Malawi en bouwkosten. Ook kosten voor levensonderhoud, lonen en sociale lasten
van de veldwerkers zijn hierin opgenomen. Uitgaven voor beurzen, advertenties, magazines, flyers en brochures worden hier voor 40% toegerekend onder voorlichting.
 Kosten batenwerving
Tot de fondswervingskosten wordt 60% van de kosten voor beurzen, advertenties, magazines, flyers en brochures gerekend. De overige 40% wordt toegerekend aan voorlichting.
 Beheer en administratie
De kosten aan beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne)
beheersing en administratievoering.
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Overige gegevens
3 OVERIGE GEGEVENS
3.1 Bestuursverklaring

HET BESTUUR VAN STICHTING TIMOTHEOS
Gezien de jaarstukken over het boekjaar van de Stichting Timotheos en gelet op
de hiervoor gedane verantwoording door de penningmeesters van de Stichting:
Te besluiten:
De jaarstukken met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per
31 december 2018 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 vast te stellen.
Aldus vastgesteld te Barneveld in de vergadering
van 17 juli 2019
DE STICHTING VOORNOEMD,
Was getekend:
Ds. H. Lassche, voorzitter

N. Verdouw, secretaris

Ds. D. Heemskerk, 2e voorzitter

Dhr. J. Visscher, penningmeester

Dhr. J. Arends, 2e penningmeester

Dhr. J. Boer, bestuurslid
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