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Timotheos Magazine is een uitgave van
Stichting Timotheos. Doel van deze stichting
is het ondersteunen van het werk van de
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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. Daarnaast trainen we volwassenen
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in vaardigheden die nodig zijn om in hun
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levensonderhoud te leren voorzien. En waar we
ook zijn, we verlenen de broodnodige zorg én
brengen het Evangelie.
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“ Deze Jezus, Die van u
opgenomen is in den hemel.. ”
Jezus is opgenomen in de hemel ten goede voor Zijn volk.
De hemel is voor Zijn volk geopend. Maar Hij zond ook een
Tegenpand, de Trooster, de Heilige Geest.
Jezus ging lichamelijk weg. Maar Hij blijft altijd met Zijn
Kerk over de hele wereld, ook in Malawi. Hij blijft met Zijn
Godheid, majesteit, Geest, genade, liefde, licht, troost en
trouw.
Jezus Christus is opgenomen om als Priester in de hemel
voor Zijn discipelen en voor Zijn Kerk te bidden en hen
te zegenen. Hij is de grote Voorbidder of Advocaat. Op
grond van de eeuwige kracht en waardigheid van Zijn
offer, eist Christus (in overeenstemming met de wil van
God de Vader) de bekering en aanneming van Zijn volk,
de vergeving van de zonden, het brengen tot de zaligheid.
Hij toont Zijn lijden en verdienste. Hij ontvangt in liefde en
harmonie van Zijn Vader wat Hij eist. Wat een wonder!
Wat een liefde!

Voorlichting: voorlichting@timotheos.nl
Bankgegevens:
IBAN: NL57 RABO 0161 4855 02
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.

Kvk:

53445392

Vormgeving: Novente creatief en digitaal bureau

Lezer, welk nut heeft de opneming van Christus voor u
persoonlijk? Voor u, onbekeerde heeft het geen nut. Ja, Zijn
hemelvaart is voor u alleen tot vloek. Want Hij komt terug
tot uw oordeel. Daarom: Zoekt de Heere en leeft!
Mochten er nog liggen onder het zegel der verkiezing;

mochten er nog toegebracht worden in Nederland en
Malawi, voor wie Christus bidt. Dan zal Gods Geest
krachtdadig en onwederstandelijk volwassenen en
kinderen bearbeiden tot levendmaking en door de tucht
van Gods wet leiden tot Christus.
Volk des Heeren, voor u is de opneming van Christus tot
grote troost. Wanneer u niet kunt bidden. Wanneer u geen
vrijmoedigheid hebt, omdat u opnieuw alles verzondigd
hebt. Wanneer u hulpeloos, moedeloos, krachteloos bent.
Wanneer u door de zonde en satan aangevochten wordt.

Jezus ging lichamelijk weg. Maar
Hij blijft met Zijn Kerk over de hele
wereld, ook in Malawi.
Of door verdrukkingen overmand wordt. Om dan door de
werking van Gods Geest te beoefenen: Christus bidt voor
mij! Hij is mijn Voorspreker. Hij beschermt en bewaart mij.
Dan mag u Christus’ gunst en liefde proeven en smaken.
Dan verlangt u om bij eeuwig Hem te zijn. Hij zal mij zeker
tot Zich opnemen. Om eeuwig Hem te loven.
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van het werkveld
tekst: Bep Klok

Opstaan en
doorgaan
Inmiddels ben ik al weer twee maanden in Malawi.
In overleg met het bestuur en mijn psychologe heb
ik besloten om, na een extra maand verlof, toch
weer naar Malawi te gaan. Ik kreeg de ruimte om
mijn werkzaamheden rustig aan op te pakken,
zodat ik de tijd had om verder te herstellen. In de
praktijk bleek dat wat lastiger te zijn, omdat je veel
werk ziet en je ook sterk de verantwoordelijkheid
voelt. Gelukkig ging het met vallen en opstaan elke
week een beetje beter.
Drop-outs
In Namitambo hebben mijn collega’s, met behulp
van de inzet van de vrijwilligers, het werk zo
goed mogelijk voortgezet. Natuurlijk zijn er
ook dingen blijven liggen, die nu mijn aandacht
vragen. Er is een aantal kinderen dat niet meer
naar school komt. Deze worden uitgenodigd om
samen met hun verzorger en het dorpshoofd
naar het centrum te komen voor een gesprek.
Het zijn vooral oudere jongens en meisjes. Dat
is erg jammer. Vaak hebben ze vanaf het begin
bij ons in het programma gezeten. Als ze dan in
de puberteit komen, haken ze op een gegeven
moment af.
Gelukkig is er ook een aantal kinderen dat na een
gesprek weer naar school komt. Hopelijk is dit
blijvend. Ook is er een aantal meisjes zwanger
geraakt in de afgelopen periode. Dat is zorgelijk
en teleurstellend. Met elkaar denken we er over
na wat we nog meer kunnen doen om dit te
voorkomen.
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Ouderbijeenkomst
In april hebben we een ouderbijeenkomst
georganiseerd. Deze bijeenkomst zou eigenlijk
al in januari plaatsvinden, maar omdat het niet
toegestaan was vanwege de Covid-19, was het
uitgesteld. Gelukkig is op dit moment het aantal
nieuwe besmettingen van Covid-19 in Malawi
laag. Daardoor kon de bijeenkomst nu toch
plaatsvinden. Ook de kinderen waren aanwezig.
Het is altijd de gewoonte dat de kinderen, die
overgegaan zijn naar de volgende klas, een
cadeautje krijgen. De kinderen die blijven zitten,
krijgen als troostprijs een lolly. Voor de kinderen
is de bijeenkomst echt een feest. Ze hielden
het meer dan twee uur lang vol om rustig op
een matje op de grond naar de toespraken
te luisteren, wetend dat ze aan het eind een
cadeautje zouden krijgen. Wij maakten van deze
gelegenheid gebruik om onze zorgen over onze
pubers te delen met de groot(ouders)/verzorgers
van de kinderen.
De dorpshoofden die ook aanwezig waren,
riepen de groot(ouders)/verzorgers op om beter
op hun kinderen te letten. En als er problemen
zijn, kunnen ze altijd het dorpshoofd om hulp
vragen. Ook de dorpshoofden moeten hun
verantwoordelijkheid nemen als ze zien dat
jongens en meisjes ‘s avonds laat nog over
straat zwalken of in de lokale ‘bioscoop’ zitten.
De bioscoop is niet meer dan een schuurtje met

bankjes en waar er op een groot televisiescherm
een film wordt afgedraaid. Tegen betaling van een
klein bedrag kunnen de kinderen naar binnen om
de film te bekijken. We zijn het er met elkaar over
eens dat onze kinderen daar niet horen.

Met het gebed in ons hart of
de Heere Zich over hen wil
ontfermen.
Het was een interactieve bijeenkomst.
Verschillende verzorgers waren open over de
problemen die ze met de kinderen ervaren.
Na alle discussies en toespraken was ik aan de
beurt om iets te zeggen. Ik was blij dat ik de mogelijkheid kreeg om de aanwezigen te wijzen op het
Allerbelangrijkste in ons leven. De kinderen kennen
een lied met de tekst: ‘De vreze des Heeren is het
beginsel der wijsheid. De vreze des Heeren is te
haten het kwade’. Ik liet ze dat lied zingen en vroeg
hen wanneer je nu echt de zonden gaat haten.
Daar wisten ze het antwoord wel op: “Als je de
Heere lief hebt.” Dat is het allerbelangrijkste voor
de kinderen, voor de verzorgers, voor de dorpshoofden, voor het personeel, voor ons allemaal. Een
nieuw hart dat de Heere lief heeft en naar Zijn geboden wil leven. Het maakt voor de Heere niet uit
of je goed kunt leren of niet. Hij roept ons allemaal
toe: “Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart.”

Deze boodschap mag ik ook meegeven aan de
kinderen die uit ons programma gaan. Wij moeten
hen loslaten. Met het gebed in ons hart of de Heere
Zich over hen wil ontfermen. Bid u ook mee?
Nieuwe kerk
De nieuwe kerk in Namitambo is bijna klaar. Het is
een prachtig gebouw geworden.
De dominee van Namitambo wil graag dat de
naam van de nieuwe kerk ‘Jerusalem’ zal zijn.
Jerusalem, omdat het veel strijd gekost heeft
voordat deze kerk gebouwd werd. Het land wat
we gekocht hebben voor de kerk, grenst tegen
het land van de moslims aan waar zij hun moskee
gebouwd hebben. Zodra er begonnen werd met
de werkzaamheden, begonnen de moslims een
rechtszaak tegen de RPC. Ze beschuldigden
hen ervan dat ze een stuk van hun land hadden
ingenomen. Het was erg spannend voor de
dominee, maar hij vertrouwde toch dat de Heere
uitkomst zou geven. Gelukkig werd de RPC in het
gelijk gesteld door de senior chief en konden we
doorgaan met de bouw van de kerk.
Op 20 mei hoopt de officiële opening van de kerk
plaats te vinden. We zijn dankbaar dat er straks
ruimte genoeg zal zijn voor alle kinderen om naar
de kerk te komen. We hopen en bidden dat in dit
nieuwe kerkgebouw de verkondiging van Gods
Woord gezegend mag worden aan vele harten.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Bep
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- Advertenties -

van het bestuur

Boer Staphorst,

dé grootste woonbeleving.
22.000 m2

inspiratie
woonideeën
& trends

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

Totaaloplossingen op het gebied van

Transport

Grondverzet

Kraanverhuur

Rijplatenverhuur

Stelconplaten

Gegarandeerd goed!

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

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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Achthoevenweg 2, 7951 SK Staphorst
T 0522 466 800
info@boer-staphorst.nl

Stappen onderweg
naar herstel

tekst: Cornelis Bosch

ONTDEK EEN NIEUWE, VERRASSENDE
& INSPIRERENDE WOONERVARING

9, 2
Klantbeoordeling

Hartelijke verbondenheid
Eind april is een afvaardiging van het bestuur op bezoek
geweest in Malawi om stappen te zetten in de weg van
herstel van verbroken relaties en te bouwen aan de
toekomst van Timotheos in Malawi. Tijdens het bezoek
hadden we onze eerste bestuursvergadering met het
bestuur van Timotheos Malawi. Het was een bijzondere
vergadering, gezien hetgeen er in het afgelopen jaar
gepasseerd is. De voorzitter, dominee Falamenga,
mediteerde over Psalm 51. Wat een wonder om dan
samen met de woorden van David tot de Heere te
mogen gaan. Woorden van schuldbelijdenis; dat door
onze zonden Zijn Naam oneer is aangedaan. Woorden
van smeken om genade; smeken om een rein hart dat
geleid wordt door Zijn Geest. Samen biddend of de
Heere, ondanks onze tekortkomingen, door wil gaan
met Zijn werk in Malawi. Het was een ontmoeting met
een hartelijke broederlijke verbondenheid, waarbij
het niet meer ging over het verleden, maar over een
gedeeld verlangen om samen op te trekken, in biddend
opzien op de overste Leidsman en Voleinder des
Geloofs, Jezus.
Rapport van Bevindingen
In de achterliggende week heeft u kennis kunnen
nemen van het rapport met onze bevindingen over
wat er het afgelopen jaar gebeurd is. De uitkomsten
zijn beschamend en zeker ook voor u, als trouwe
donateur, pijnlijk. Ondanks alles kijken wij toch ook met
dankbaarheid terug op de achterliggende periode. In
bijna alle gesprekken die we gevoerd hebben, kwam
de betrokkenheid en liefde tot het werk van Timotheos
naar voren. Vanuit die houding bleek het mogelijk om
over de eigen schaduw heen te stappen op weg naar
een oplossing voor de toekomst. Met het uitbrengen
van ons rapport hopen we dat we de zwarte bladzijde
in de geschiedenis van Timotheos om kunnen slaan
en onze blik weer op de toekomst kunnen richten.
Tegelijkertijd realiseren we ons, dat we dit pas echt
kunnen afsluiten als de rechtszaak in Malawi zijn
beloop heeft gehad en er duidelijkheid komt voor alle
betrokkenen en de slachtoffers.

Organisatie Malawi
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de activiteiten
van Timotheos Nederland, Canada en VS weer volledig
samengevoegd worden in Malawi, zodat we weer als
één team zullen opereren.
Gerrit Oomen is bereid gevonden om directeur te
worden van de nieuwe organisatie. Charles Paundedi
wordt verantwoordelijk voor Research & Project
Development. Bep Klok gaat zich vooral richten op het
Bijbelonderwijs op onze projecten en Evangelisatie.
Thera Verdouw gaat zich richten op het structureren en
professionaliseren van de kinderzorgcentra in de vorm
van training en advies. Bart Lodder komt in dienst en
neemt de verantwoording voor de projecten op zich.
Clement Gopanikufa treedt in dienst als financieel
directeur. De wijzigingen zijn per 20 mei ingegaan.
Tenslotte
Het werk in Malawi en Nederland is ondanks alles
doorgegaan. In de achterliggende periode bent u het
werk van Timotheos blijven steunen. Werkgroepen TFC-leden die zich inzetten voor de landelijke
webshopactie waar we veel bestellingen voor mochten
ontvangen. Er waren momenten waarop wij grote
bedragen ontvingen. Dit terwijl er reden genoeg was
dat dit niet zou gebeuren. Wij hebben dat als bijzonder
bemoedigend ervaren en het maakt ons klein. Dan is
het verwonderlijk om te ervaren dat de Heere ondanks
al onze tekortkomingen, boven al wat wij bidden of
denken, overvloediglijk schenkt! Het is ons gebed
dat het tot rijke zegen mag zijn voor onze vrienden in
Malawi.
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van het werkveld
tekst: Thera Verdouw

Stralende ogen
Na een periode van rust en een voorspoedige
reis ben ik begin maart weer aangekomen in
Malawi. Het is fijn om hier weer te zijn en om
samen met de collega’s de schouders er weer
onder te zetten.
Passende zorg
U weet vast wel dat er bij elk kinderzorgcentrum
van Timotheos een weeshuisje staat. De kinderen
die hier wonen, hebben thuis niemand die goed
voor hen kan zorgen. Over het algemeen beslissen
we tijdens de intake of een kind in aanmerking
komt voor zo’n weeshuisje. Dit doen we uiteraard
in overleg met de familie, het dorpshoofd en de
kinderbescherming. De meeste kinderen kunnen
gewoon thuis blijven wonen. Zij komen elke dag
naar ons kinderzorgcentrum voor (Bijbel)onderwijs
en een maaltijd.
De collega’s die op de centra werken, houden
alle kinderen goed in de gaten. Ze observeren
nauwkeurig en als er bijzonderheden zijn, gaan
ze met het kind (en de verzorger) in gesprek.
Ook proberen ze een goede relatie met hen op te
bouwen en moedigen ze de kinderen om te komen
als er (thuis) wat is. Daarnaast gaan ze één keer
per jaar op huisbezoek. Als er bijzonderheden
zijn, rapporteren ze dit en wordt er (zo nodig in
samenwerking met de kinderbescherming) actie
ondernomen.
Hulp in nood
Afgelopen maand was dit het geval bij Mphatso
en Gertrude. Een broer en zus uit een gezin van
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vijf kinderen. Moeder heeft een verstandelijke
beperking, vader is weggelopen en heeft het
oudste kind meegenomen. Inmiddels heeft moeder
weer een nieuwe man en is er een tweeling
geboren. Mphatso en Gertrude komen al jaren elke
dag trouw naar ons kinderzorgcentrum. Het zijn
lieve, rustige kinderen. Toen ik terug was in Malawi
rapporteerde de matron dat Gertrude al een poos
niet meer kwam. Ze had al meerdere keren met
haar, haar moeder en het dorpshoofd gepraat,
maar helaas zonder resultaat. De collega’s waren
bezorgd en we besloten een officiële bijeenkomst
te beleggen waarbij ook de kinderbescherming
werd uitgenodigd.
Terwijl we praten, zie ik dat Gertrude alleen maar
naar beneden kijkt. Af en toe druppelt er een traan
op haar schoot. Ze zegt niets, ook niet als we haar
wat vragen. Eén van de collega’s neemt haar mee
naar buiten om persoonlijk met haar te praten.
Gertrude vertelt haar dat ze niet meer kan komen,
omdat ze haar moeder moet beschermen. Haar
vader slaat haar en dat wil Gertrude voorkomen.
Daarbij wil ze ook niet meer komen omdat haar
vader altijd alles afpakt wat ze van Timotheos
krijgt. Hij verkoopt dit om er vervolgens drank of
rookwaar van te kopen waarvan hij weer agressief
wordt. In het dorp doet niemand er wat aan.
Waarschijnlijk omdat moeder een verstandelijke
beperking heeft en/of omdat men jaloers is op de
hulp die de kinderen van Timotheos krijgen.
Een schokkend verhaal! We zijn blij dat Gertrude
dit tegen ons vertelt en we beloven haar te helpen.
We spreken af dat ze vanaf nu weer elke dag komt

en dat ze het ons direct vertelt als er wat is.
De medewerker van de kinderbescherming zal
samen met het dorpshoofd, en nog wat andere
belangrijke mensen uit het dorp, met de vader
gaan praten, in de hoop dat dit gedrag stopt.
Een poosje gaat het goed. Gertrude komt elke
dag, ze praat open met de collega’s en vader
houdt zich rustig. Maar helaas duurt het niet
lang of Gertrude komt op school met een zere
nek. Met tranen in haar ogen vertelt ze dat haar
vader haar moeder sloeg en dat zij er tussen
was gesprongen. Hij was woedend en had zelfs
gezegd dat hij met haar naar bed wilde. Dit was
gelukkig niet gebeurd, maar Gertrude is wel heel
bang.
We beleggen een spoedvergadering en zijn het
erover eens dat we dit kind moeten beschermen.
We overwegen om haar samen met haar broertje
in ons weeshuisje op te nemen. Daarom gaan we
nu gezamenlijk met de ouders, familieleden en
het dorpshoofd praten. Gelukkig geeft iedereen
toestemming, al kijkt vader niet blij.
Twee dagen later is het zover: Mphatso en

Gertrude verhuizen. Spannend! Hoe zal dat
gaan? Als ik een week later kom, zie ik ze spelen
met de andere kinderen van het weeshuisje. Van
mijn collega’s hoor ik dat ze het goed naar hun
zin hebben. “Hun ogen stralen weer!” vertellen
ze blij. Dat hun eigen ogen ook stralen, hebben
ze niet in de gaten. Maar ik zie het en dankbaar
besef ik dat ze van onze kinderen houden.
Sponsorpost
Naast liefde en passende zorg is er nog iets
waar kinderogen van gaan stralen en dat is
sponsorpost! Onze bezoekers nemen vaak
sponsorpost mee vanuit Nederland en het is altijd
een feest om dit aan de kinderen te geven. Foto’s
kunnen veel beter dan woorden uitdrukken hoe
blij de kinderen zijn als er een envelop voor hen
bij zit. Tegelijk is het voor de kinderen waar geen
post voor is altijd een beetje moeilijk. Daarom
heb ik hen beloofd dat ik aan alle sponsors in
Nederland zal vragen of ze ook een keer iets
willen sturen. Dus, bij deze

😉

*

De namen van de kinderen zijn gefingeerd.

Een hartelijke
groet vanuit
Malawi,
Thera
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Interview Dieneke Ras
tekst: Marijke

In gesprek met
Dieneke Ras-ter Beek
Dieneke gaf onlangs haar tweede kookboek vol met verrassende recepten
van heerlijke visgerechten uit. De totale opbrengst van de verkoop is voor
waterprojecten in Malawi. “Vis voor water”, licht Dieneke lachend toe.

“In 2016 heb ik mijn eerste kookboek ‘Skolle’ gemaakt voor
Timotheos. Daarna ben ik doorgegaan met het uitproberen
van verschillende gerechten met vis. Zo kwam eind vorig jaar
mijn tweede kookboek uit ‘Met liefde gevangen, met smaak
gegeten’. Mijn man Tiemen is visserman, hij zorgt voor de
vis. Van zee stuurt hij regelmatig een foto met de vraag erbij:
“Iets voor je kookboek?” Ook ruilt hij vis met bijvoorbeeld een
IJsselmeervisser. Zo kom je in het kookboek recepten van
zowel zout- als zoetwatervissen tegen; heel gevarieerd.
Mijn kinderen zijn de proevers. Gelukkig zijn ze dol op vis, we
eten het wel drie keer in de week. Soms werd er veel van hun
geduld gevraagd, dan had ik het eten op tafel gezet, maar was
ik nog niet klaar met foto’s maken voor het boek. Als je dan
trek hebt …
Verkoop
‘Binnen tien weken waren de 1.000 boeken verkocht. Tiemen
is een echte verkoper. Hij nam me mee naar de visveiling en
regelde een kraam op de markt. ’s Morgens bad Tiemen of we
die morgen veel boeken voor Timotheos mochten verkopen
op de markt. We namen er 100 mee. Bij het opruimen van de
marktkraam hadden we nog één boek over. Toen we net weg
zouden rijden, klonk het achter ons: “Hé, hebben jullie nog zo’n
kookboek voor mij?”

Vis voor water
Met dank aan vele sponsoren en meerderen, die
belangeloos hun medewerking verleenden, heb ik dit
kookboek kunnen maken. Bovenal dank ik God, Die mij
de inspiratie en creativiteit hiervoor gaf. De verkoop heeft
het mooie bedrag van € 23.000 opgebracht. Als gezin zijn
we blij dat we dit samen hebben mogen doen en dat dit

bedrag nu gebruikt mag worden voor waterputten of een
irrigatieproject in Malawi.
Helaas zijn de kookboeken uitverkocht, maar als er een
uitgever is die er verder mee wil gaan, dan houden wij ons
aanbevolen”, sluit Dieneke enthousiast het interview af.

Arabische spaghetti (vijf-zes personen)

Ingrediënten

650 gram scholfilet
150 gram garnalen (optioneel)
2 uien
1 paprika
1 courgette
3 blikjes tomatenpuree van 140 gram
Zout
Versgemalen peper

Chilipeper
Piment veel
Spaghetti
150 gram geraspte kaas
4 el olijfolie
5 dl water

Bereidingswijze

Spoel de scholfilet onder de lopende kraan af en snijd het in stukjes.
Hak de ui in stukjes. Maak de paprika schoon (witte pitjes weggooien) en snijd
deze in stukjes. De courgette in blokjes snijden. Verhit de olijfolie in een wok
en roerbak de ui, paprika en courgette in een paar minuten. Voeg de blikjes
tomatenpuree toe en roer door. Doe het zout, de peper en piment, alle drie naar
smaak, erdoor en laat nog even garen.
Voeg de scholfilet en de garnalen toe en laat de vis bijna gaar worden. Niet teveel
roeren, want dan wordt de scholfilet veel te klein.
Doe er 5 dl. water bij en breng het geheel aan de kook. Knap de spaghetti boven de pan of in het doosje in stukjes. Doe
het bij het vismengsel in de pan en laat het meekoken. De spaghetti moet wel onder water staan, voeg zo nodig nog extra
water toe. Laat het geheel 10 minuten koken.
Verwarm ondertussen de oven voor op 200 graden. Doe de spaghetti in een ovenschaal en strooi de geraspte kaas
eroverheen. Schuif de ovenschaal in het midden van de oven.
Wanneer de kaas gesmolten is, is het gerecht klaar om te eten.

Eet smakelijk
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thema

van de penningmeester

Lust voor het oog!
Een lust voor het oog; uitstraling van ons terrein; dat is het waarom de tuinmannen
dagelijks in de weer zijn op onze daycares en compound. En, met resultaat! De
tuinen liggen er netjes en verzorgd bij. Graag vertellen twee tuinmannen iets
over zichzelf en hun werkzaamheden. Op de achterpagina treft u wat meer
achtergrondinformatie aan over deze functie.
Magambo Gift

“Ik ben Magombo Gift, getrouwd en we hebben drie
kinderen. Ik was al tuinman voordat ik naar de baan bij
Timotheos solliciteerde.
Dagelijks ben ik bezig met het onderhoud, zoals vegen,
besproeien, poten en het snoeien van planten en heggen.
Door mijn bijdrage moet Mapange Campas nog mooier
worden! Ik werk van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 16.00 uur.
In principe werk ik met collega’s. Soms ook met
studenten die ons komen assisteren.
Het regenseizoen helpt ons bij het besproeien, maar
buiten dit seizoen hebben we te maken met droogte.
Bloemen en planten hebben veel water nodig. Verder, als
het hard waait, vallen er veel bladeren op de grond. Het
is best een grote klus om de bladeren weg te vegen.
Ik geniet van de
samenwerking met
mijn collega’s. We
respecteren elkaar en
dat is fijn.”

Leonard Mabonzo

“Mijn naam is Lenard
Mabonzo, ik ben alleen
en ben na mijn sollicitatie
aangenomen als tuinman.
Ik mag zeggen dat Mapanga
Campus er mooi en schoon
bijligt door mijn toedoen!
Ik houd me bezig met het
planten van bloemen en
planten, het snoeien, water
geven en het verwijderen van
alles wat er voor zorgt dat de
plantsoenen vies worden.
Mijn werktijden zijn van 8.00
tot 16.00 uur en ik werk vijf
dagen per week.
Normaliter werk ik samen
met mijn collega’s, maar
het gebeurt ook dat andere
mensen ons komen helpen.
Tijdens het regenseizoen is de gehele campus
grotendeels bezaaid met rommel, waardoor het veel
werk is om bepaalde struiken te verwijderen en om het er
weer mooi uit te laten zien.

Na de balans te hebben opgemaakt over de eerste vier maanden van 2021, zijn
wij verwonderd, dankbaar en stil. En ik weet niet hoe het u gaat, maar sinds ik
als penningmeester actief ben voor Timotheos komt mij vaak één woord in gedachten en dat is “Hoopgevend!”

Hoopgevend, omdat er sprake is
van zoveel positieve ontwikkelingen
voor het werk in Malawi.
Hoopgevend, omdat er nog
zoveel betrokken mensen zijn in
Nederland die, ondanks alles, het
essentiële werk in Malawi blijven
steunen. Hoopgevend, omdat we
tegen alle verwachtingen in meer
financiële steun van alle sponsoren,
donoren en adoptiegelden hebben
ontvangen dan was begroot. Om
precies te zijn is er tot en met eind
april reeds € 305.976 aan baten
ontvangen, waarmee reeds 37%

van de jaarbegroting is behaald.
Hoopgevend, omdat wij als mensen
massa’s bezwaren en moeilijkheden
zien, maar er toch altijd anders
wordt beschikt en er toch weer
andere wegen mogen zijn, waarover
wij mogen gaan. Ook ben ik in
de afgelopen periode regelmatig
beschaamd en stil geweest
vanwege uw milddadigheid. Alles
overziende past het ons dus om
verwonderd, stil en dankbaar te
zijn! Wij willen u dan ook van harte
danken voor al uw bijdragen.

Donateursbijdrage
Bij de begeleidende brief treft
u de acceptgiro aan waarmee u
de donateursbijdrage (€ 5,00)
kunt overmaken. Ook kunt u
onderstaande QR-code gebruiken.
Graag bevelen wij opnieuw
ondersteuning van het werk van
Timotheos aan uw vrijgevigheid
aan!

De goede samenwerking en het respect dat er voor
elkaar is, waardeer ik erg.”
Magombo en Lenard, fijn dat jullie onze vragen wilde
beantwoorden en op die manier een inkijkje geven in
jullie werk!
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- Advertenties -

jeugdhoek
tekst: Arinda Engberts

Familie/relatie & vermogensplanning
-

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

Onroerend goed & hypotheek
-

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

Doe-pagina
Heb jij er wel eens over nagedacht hoe
bijzonder het is dat je elke dag genoeg eten
en drinken hebt en je fijn naar school kan
gaan? Voor kinderen in Malawi is dat niet
zo gewoon. Ze zijn vaak te arm om genoeg
eten en drinken te hebben en om naar school
te gaan. Daarom deze keer een echte doepagina, waarbij jíj geld kan inzamelen voor de
kinderen in Malawi. Help je mee? Stuur je een

leuke foto van de klusjes die jij gedaan hebt
op naar jeugdpagina@timotheos.nl? Misschien
kom je dan wel in het volgende magazine!
Enne… maak je ook de woordzoeker? Dan
maak je kans op een mooie prijs! Ik ben
benieuwd! Succes!
Groetjes,
Arinda Engberts

Ondernemen
-

bv’s, stichtingen en verenigingen
bedrijfsopvolging en -overname
statutenwijzigingen, certificering, fusie/splitsing

Notariaat Ritsma | Achthoevenweg 12 | 7951 SK Staphorst
(0522) 462111 | www.notariaatritsma.nl

Maak de woordzoeker
en stuur de oplossing
vóór D.V. 19 juni op naar:
jeugdpagina@timotheos.nl en
maak kans op een mooie prijs!

Woning verkopen of zoekt u een
woning? Bel 0342 786 750!
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Thuis in
aandacht.

Arinda
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Social Media

jeugdhoek We proberen het leven in

Malawi dichtbij via
social media
Een trouwe achterban verdient het om betrokken te worden.
Daarom is Timotheos sinds vorig jaar meer actief op social media.
Wekelijks posten we berichten om zo het leven in Malawi dichtbij u
in Nederland te brengen. We spreken Leanne, een trouwe volger van
onze social media.

Leanne

Vanuit haar woonplaats
Nieuw-Beijerland vertelt
Leanne Oosterwijk over
hoe ze betrokken raakte bij
Timotheos en sindsdien een
actieve volger is op social
media. “Samen met een aantal
medestudenten reisde ik eind
2019 voor mijn Pabo-studie
naar Malawi. Een hele grote
stap buiten mijn comfortzone.
Het was een pittige reis, maar
wel echt heel verrijkend.”

Hoe verrijkte de reis je leven?
“Malawiërs zijn dankbare mensen, terwijl ze zoveel
minder hebben dan wij. Daar kunnen wij nog veel van
leren.”
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Welk bericht is je het meest bijgebleven?
“Dat de scholen vanwege corona dicht moesten. Scholen
open betekent voor die kinderen eten. Scholen dicht
betekent dus geen eten. Als ik zoiets lees, dan raakt me
dat altijd wel.”

Die dag leerde jij je sponsorkindje kennen?
“Eén van de nieuwe kinderen is toen mijn sponsorkindje
geworden. Praten met elkaar ging niet, want ze kon
geen Engels spreken, maar ik heb haar even geknuffeld.”
Wil je nog een keer terug?
“Ik ben pas getrouwd en heb nu mijn leven hier, dus ik
denk het niet. Ik vind het leuk om betrokken te blijven.
Bijvoorbeeld via het magazine. En, ik volg jullie ook op
social media.”

Als je ons magazine leest, is het dan nog wel
interessant om ons op social media te volgen?
“Ja zeker! Zo’n magazine belandt nog wel eens onderop
de stapel. En via social media blijf je toch meer
betrokken dan wanneer je alleen van tijd
tot tijd het magazine krijgt. Al vind ik
het magazine ook altijd leuk, omdat
n
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Malawi zo dicht mogelijk bij u in
Nederland te brengen. Leeft u via
social media met ons mee?
Leef je door social media meer mee?
“Filmpjes maken het concreet, dan weet je echt wat er
op dat moment speelt. Dan kan je er ook bijvoorbeeld
voor bidden.”
Is er nog iets dat je wilt delen?
“In Malawi heb ik gezien hoe je met een klein bedrag per
maand gewoon écht het verschil kan maken voor zo’n
kindje. Ik hoop dat door social media nog meer mensen
een sponsorkindje nemen.”
Deze video op
Instagram bekijken?
Scan de QR-code!

om nieuwe kinderen voor in het adoptieprogramma
te zoeken. Ik heb toen schrijnende dingen gehoord.
Vrouwen die met veel kinderen in een minihutje zaten,
mannen die waren weggelopen... Ik zag een vrouw die
zomaar wezenloos voor zich uit staarde. Dat is echt iets
wat je nooit meer vergeet. Dan denk je, waar hebben wij
het aan verdiend dat we het zoveel beter hebben?”

Toch ook een pittige reis…
“Ik miste mijn vriend en het was héél erg warm.
Daarnaast moest ik er vreselijk wennen aan dat je
opeens geen licht had of geen warm water. Ik leerde
daar wel om dingen los te laten.”
Wat is je het meeste bijgebleven?
Ze pakt een foto van haar sponsorkindje.
“Wij mochten een dag met Thera mee

Wat vind je van onze social media?
“Ik vind het heel leuk als jullie filmpjes delen uit Malawi,
zoals laatst bijvoorbeeld toen er een lied werd gepost
‘speciaal voor jullie gezongen’. Je hoort de kinderen dan
keihard zingen, dat vind ik écht leuk.”
Ze pakt haar telefoon er even bij. “Ja, de laatste post
vond ik ook echt leuk: ‘Heb je een adoptiekindje in
Mulinga, dan kan je binnenkort een voortgangsrapport
verwachten’.”

Deze video op
Facebook bekijken?
Scan de QR-code!

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Wat gebeurt er allemaal vóórdat jullie een
bericht op Facebook of Instagram zien? Wij
zijn Mathilde Compagner(26) uit Zwolle en
Leneke Boender(22) uit Stolwijk. Omdat
Timotheos zulk mooi, maar vooral belangrijk
werk in Malawi doet, vinden we het
belangrijk dat dit in Nederland gezien wordt.
Wekelijks ontvangen wij van Bep of Thera,
vrijwilligers of thuisfrontcommissies nieuws,
foto’s en filmpjes. Deze berichten delen wij
vervolgens met jullie op social media!
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Leneke Mathilde
Timotheos MAGAZINE 17

Prikbord
Kaart- en plantenverkoop
Mw. P. Baars
Van Beeklaan 11
3931 WC Woudenberg
T 033 - 2866268

Postzegelverkoop
Fam. H. Imminkhuizen
Telefoonweg 2
6712 GC Ede
T 0318 - 613394 (van te voren even bellen)
Boekhandel Hazeleger
Lunterseweg 37
6718 WC Ede
Zie www.boekhandelhazeleger.nl voor openingstijden

Post naar uw adoptiekind?
De post hoeft maar in één enveloppe 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

actief
BARNEVELD - AUTOPUZZELTOCHT EN KLEURWEDSTRIJD

VRIEZENVEEN – DAVID

KOPPELMAN

De autopuzzeltocht van 26 februari was een prachtige actie, waarbij er € 6.500 euro is op-

Deze mooie kijkdoos knutselde David Koppelman

Stuur eens een kaartje naar onze
veldwerkers

gehaald. En wist u dat er van de 240 auto’s die meededen ook 6 deelnemers in de prijzen

(8 jaar) uit Vriezenveen

zijn gevallen? De winnaars van de autopuzzeltocht en de kleurwedstrijd hebben inmiddels

in elkaar. Speciaal

Timotheos Foundation
(..naam veldwerker..)
P.O. Box 30221
Chichiri, Blantyre 3,
Malawi, Central Africa

hun prijs ontvangen, zoals u op de foto’s kunt zien. Over de kleurwedstrijd liet de jury ons

voor de arme

weten: “Wat hebben de kinderen hun best gedaan! Er is een prachtig werk geleverd. Het

kinderen. Hij maakte

was dan ook moeilijk kiezen... Allen hartelijk dank voor jullie creativiteit!” Winnaars, van

er zelfs lampjes in!

harte gefeliciteerd! En namens ons allemaal (in Nederland en Malawi) hartelijk dank voor

Andere mensen

jullie betrokkenheid bij deze actie.

konden een kijkje

De volgende personen hebben gewonnen.

nemen en geld

Tijs Evers(6) uit Ederveen, Emily Wernsen(8) uit Barneveld, Rebecca Schouten(12)

doneren voor het

uit Uddel.

goede doel. In totaal

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.

haalde David zo’n
€ 55 op! Dankjewel
David!

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.
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OUDDORP Plantenactie

WEBSHOPACTIE

Door een transportfout liepen

De eerste landelijke verkoopactie

200 plantjes (Diplandena’s)

is met een omzet van

wat vorstschade op. De familie

€ 38.285,28 gelijk een succes!

Tanis uit Ouddorp kreeg deze

Op het moment van schrijven

plantjes aangeboden en mocht

wordt er met vrijwilligers uit het

ze verkopen t.b.v. Timotheos.

hele land nog volop ingepakt om

Binnen korte tijd wisten zij

de bestellingen klaar te zetten

ze aan de man te brengen en

voor afhalen of bezorgen. In het

konden ze € 1.500 overmaken

volgende magazine hopen we uitgebreid verslag te doen en zal ook het

naar de stichting, waarvoor

nettoresultaat vermeld worden.

dank!
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projectverantwoording
PROJECT

Tuinmannen
Dit project heeft als doel:

1

Verzorgde uitstraling van de dagcentra

2

Creëren van werkgelegenheid op
lokaal niveau

		
		
		

		
		
		
		
		

3

Met hun werkzaamheden zorgen de tuinmannen ervoor
dat de terreinen van de dagcentra er netjes en verzorgd
uitzien.

We nemen mensen aan, die uit de lokale gemeenschap
komen. Juist op deze plekken creëren we als stichting
werkgelegenheid en daar mogen dorpsbewoners van
profiteren. We willen graag dat de lokale mensen
eigenaar zijn van het project.

Evangelisatie

		
		
		

De tuinmannen van Mapanga komen naar de
weekopening en sluiting waar ze een meditatie horen.
Daarnaast gaan ze ook zondags naar de kerk.

Statistieken
AANTAL TUINMANNEN IN DIENST

TAKEN

7

Bijhouden van de tuin (water geven aan de planten, grasmaaien
(met de hand), de weg vegen, snoeien, decoreren van de tuin/
omgeving, koeien/kippen verzorgen (op de centra).

