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Bestuursverslag
Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
Stichting Ahava Malawi is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die fondsen werft om het
geestelijk en maatschappelijk welzijn van het armste deel van de plaatselijke bevolking te
bevorderen door middel van medische zorg en ouderenzorg in het Chikwawa district in Malawi. De
foundation Ahava Ministries in Malawi is de uitvoerende partner waarvoor de fondsen worden
geworven. Het Chikwawa district bevindt zich in het laaggelegen, landelijk en afgelegen gebied van
Zuidelijk Malawi genaamd de Lower Shire Valley. Het is er een groot deel van het jaar extreem
warm en in het regenseizoen kunnen overstromingen ontstaan. Zowel droogte als extreme regens
kunnen grote gevolgen hebben voor de oogst van gewassen en het ontstaan van ziektes. Er wonen
zo'n 600.000 mensen en de bevolking groeit snel. De bevolking is over het algemeen
onderontwikkeld en arm en lijdt regelmatig honger als gevolg van misoogsten. Meer dan de helft
van de bevolking in dit district is jonger dan 18 jaar.
De kliniek 'Baruch HaShem' biedt eerstelijnszorg biedt aan de inwoners van zeventien dorpen in een
straal van 6 kilometer rond het dorp Lauji 1. De kliniek geeft naast primaire medische zorg, ook
gezondheidsvoorlichting gericht op geboortebeperking en over voorkoming en behandeling van
ziekten zoals malaria, cholera, bilharzia en hiv/aids.
Deze activiteiten staan onder de dagelijkse leiding van de Nederlandse verpleegkundige Chris
Onderstal.
Beleid
De stichting organiseert in samenwerking met het thuisfrontcomité (TFC) van Chris Onderstal en de
uitzendende organisatie VPE-Zending haar ondersteuning en die van Ahava Ministries in Malawi.
De financiële ondersteuning wordt ontvangen van particuliere donateurs, kerken en
maatschappelijke organisaties. De financiële ondersteuning richt zich op de activiteiten die
samenhangen met de kliniek, en alles wat daarmee verband houdt.
Alle ontvangen giften zijn door de donateurs bestemd voor bovenvermelde doelen en de daarmee
verband houdende specifieke projecten. In principe vindt geen vermogensvorming plaats. De giften
zijn gegeven voor bovenvermelde doelen en worden daar ook aan besteed. Er wordt gestreefd naar
een zo laag mogelijk kostenniveau voor de stichting. De eigen kosten bestaan uit
communicatiekosten, waaronder de kosten die samenhangen met de website van Ahava Malawi en
bankkosten. Daarnaast kan de stichting van tijd tot tijd middelen beschikbaar stellen voor de
promotie van het werk van Ahava Ministries, in de vorm van video’s en folders.
Voor de activiteiten van de stichting gecombineerd met die van Ahava Ministries en de persoonlijke
ondersteuning van Chris Onderstal wordt jaarlijks een begroting opgesteld. De begroting is in de
bijlage bij de financiële verslaggeving opgenomen. In die begroting is rekening gehouden met de
kosten die de exploitatie van de kliniek met zich meebrengt, waaronder kosten van medicijnen en
personeelskosten en investeringen in verbeteringen van de kliniek en aanhorigheden.
Bestuur
De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding. Intern hanteert het
bestuur een herbenoemingsrooster, waarbij iedere vier jaar een bestuurder de mogelijkheid heeft om
af te treden. Er geldt geen maximale termijn.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
In de kliniek 'Baruch Ha Shem' kwamen in 2020 maandelijks gemiddeld 1.117 patienten (2019 circa
1.000 per maand) voor een consult. De groei werd mogelijk door aanstelling van een tweede

verpleegkundige, die ook voorlichting in de omliggende dorpen doet op het gebied van
geboortebeperking. In 2020 werden 1.856 mensen succesvol behandeld tegen malaria. Er zijn nauwe
samenwerkingsverbanden met andere hulporganisaties, waaronder USAid, en het
regeringsziekenhuis. USAid is vijf ochtenden per week in kliniek voor hiv/aids-testen en couseling.
Naast de kliniek heeft Ahava Ministries een kleinschalig landbouwproject, gericht op de teelt van
gezondheidsondersteunende gewassen, waaronder moringa en aloë vera. Deze gewassen zijn
bedoeld voor lokaal gebruik.
Ahava Ministries biedt ook praktische en geestelijke ondersteuning aan weduwen die over het
algemeen zorg dragen voor hun verweesde kleinkinderen. Deze oudere weduwen krijgen financiële
ondersteuning door het ‘Food4Work’ programma dat Ahava Ministries specifiek aan deze doelgroep
aanbiedt. De weduwen werken mee in de tuinen, krijgen onderwijs op het gebied van landbouw,
helpen mee bij het compost maken en de verwerking van moringa en kunnen op deze manier weer
zorg dragen voor zichzelf en hun familie.
Een ander programma van Ahava Ministries is het ‘Grootmoeder/vader voedingsprogramma’. Een
kokkin, een weduwe uit het Food4Work programma die in loondienst is, kookt vijf dagen per week
voor de oudste weduwen/weduwenaars uit de omliggende dorpen. In 2020 is dit programma
uitgebreid voor gehandicapten uit de omgeving. Dit programma betreft circa 35 ouderen en
gehandicapten. Dagelijks komen zij naar Ahava Ministries voor een maaltijd. Een derde van de
groep wordt door een fietstaxi opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Door deze dagelijkse
activiteit worden ze tevens uit hun sociale isolement gehaald. Stichting Help Ons Helpen uit Katwijk
(ZH) ondersteunt dit project.
Voor kinderen is er op Ahava Ministries drie maal per week een kinderclub die door vrijwilligers
wordt verzorgd.
Er is nu een team van ongeveer vijftien lokale medewerkers (2019: 10) van Ahava Ministries. De
salarissen van deze werknemers worden opgebracht door onze sponsoren.
Een deel van de medicijnen die via de kliniek worden uitgegeven, wordt van overheidswege
verstrekt. Door de schaarste aan medicijnen via de door de overheid georganiseerde
gezondheidszorg is het noodzakelijk voor eigen rekening sommige essentiële medicijnen en
hulpmiddelen aan te schaffen.
Het totaalbedrag van directe donaties die niet uit Nederland afkomstig waren bedroeg in 2020
omgerekend circa € 6.470 (2018: € 13.427). Dit bedrag is verwerkt in de bijlage onder baten voor
Bouwprojecten en overige specifieke bestemmingen.
Samen met de Wilde Ganzen is in 2018 aan een fondsenwerving gedaan voor de aanschaf van een
duurzame watersysteem met een zonnepomp. Voor dit doel hebben de Wilde Ganzen eind 2018
€15.403 overgemaakt, geld dat mede door onze achterban bijeen is gebracht. Dit project (2017.0285)
is in 2020 afgerond. Het watersysteem functioneert nu.
Het investeringsprogramma voor de ombouw van een container om Moringa bladeren te drogen om
die vervolgens tot poeder te verwerken is in 2020 volledig afgerond.
In 2019 is een aanpalend stuk braakliggende grond verworven. Ahava Ministries wil dit stuk gaan
beplanten met een bos van verschillende soorten bomen, die ook geschikt zijn als brandhout.
Aangezien brandhout snel schaars wordt, kan de ontwikkeling van dit stuk land als voorbeeld dienen
om de lokale bevolking aan te moedigen zelf hun eigen bomen te gaan planten.

Helaas deed in april 2020 de COVID-19-pandemie ook zijn intrede in Malawi. Dit heeft grote
economische gevolgen voor een bevolking die normaal al veel te lijden heeft. Dankbaar waren we
dat Ahava Ministries tweemaal een gift van € 1.000 van VPE-Zending mocht ontvangen voor
voedselhulp. Daarmee werden de meest kwetsbare gezinnen, ouderen en gehandicapten van een
gezond voedselpakket voorzien.
Toekomstparagraaf
De activiteiten van de stichting zijn in 2021 gericht op:
-

Het financieren van de exploitatie van de kliniek Baruch HaShem, de voorlichtingsactiviteiten,
de kinderclub, het food4work-programma en het voedingsprogramma voor de
weduwen/weduwnaars en gehandicapten in Lauji 1 en omliggende dorpen.
De financiële ondersteuning van projecten rondom de kliniek, waaronder het ontwikkelen en
omheinen van het stuk bos en de verdere stappen op het gebied van onafhankelijkheid op het
gebied van water- en electriciteitsvoorziening.
Het geven van praktische ondersteuning, advisering en administratieve ondersteuning aan
Ahava Ministries.
Het meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.
Het bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de staf van Ahava Ministries, waaronder
de reis- en verblijfskosten, de verzekeringspremies en de financiering van pensioenplannen.
Het bieden van noodhulp bij eventuele rampen.

Het bestuur dankt iedereen die in 2020 een gift heeft gegeven of op andere wijze heeft bijgedragen,
voor hun betrokkenheid en vertrouwen. We hopen dat we in 2021 opnieuw op deze betrokkenheid en
ondersteuning kunnen rekenen om samen de doelstellingen van Ahava Ministries voor de bevolking
van het Chikwawa-district in Malawi te realiseren.
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Het bestuur
R. Fisser (voorzitter)
E.J. van Diggelen (penningmeester)
P. Rijsdijk (secretaris)

BALANS (in euro’s)
31 december 2020

31 december 2019

116.498
---------116.498
======

113.287
---------113.287
======

116.498
----------116.498
======

113.287
----------113.287
======

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Fondsen bestemd voor de doelstelling

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro’s)
2020
Ontvangen giften
Waarvan voor:
Algemene en persoonlijke bijdragen
Projecten en personeel Ahava Ministries

100%

75.377

2019
100%

74.631

60.619
14.758

47.863
26.768

6

25

Totaal baten

75.383

74.656

Betaald voor persoonlijke ondersteuning
Ahava Ministries exploitatie en projecten

11.800
60.000

10.000
43.812

Totaal voor de doelstelling

71.800

53.812

Fondsenwerving
Bank- en beheerkosten
Totaal verwervingskosten

235
137
372
--------3.211
=====

2.310
404
2.714
--------18.130
=====

Rentebaten

Mutatie in fondsen bestemd voor de doelstelling

0,5%

3,6%

KASSTROOMOVERZICHT (in euro’s)
2020

2019

Ontvangen giften
Ontvangen rente
Betaald voor persoonlijke ondersteuning
Betaald voor Ahava Ministries, Malawi

75.377
6
-11.800
-60.000

74.631
25
-10.000
-43.813

Betaalde communicatiekosten en overige kosten

-372
--------3.211
=====

-2.713
--------18.130
=====

113.287
3.211
---------116.498
======

95.157
18.130
---------113.287
======

Kasstroom uit operationele activiteiten
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 31 december

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMEEN
De Stichting heeft primair ten doel het bevorderen van geestelijk en maatschappelijk welzijn van het
armste deel van de plaatselijke bevolking, waaronder weduwen en wezen, door middel van
medische zorg in een landelijk district in Malawi. De hulpverlening geschiedt ongeacht politieke,
godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, huidskleur of taal. De
Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verlenen van medische zorg, verstrekken
van geneesmiddelen, het opzetten en uitbouwen van een kliniek, het in dienst nemen en (doen)
opleiden van medisch en ondersteunend personeel, het geven van voorlichting over hiv-preventie,
algemene hygiëne en dergelijke, het samenwerken met regionale ziekenhuizen en klinieken en het
onderhouden van relaties met overheid en plaatselijke instanties, het organiseren van praktische en
voedselhulp en de opzet en ondersteuning van kleinschalige landbouwprojecten en het geven van
voorlichting over landbouw. De stichting beoogt niet het maken van winst.
GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering en resultaatbepaling is gebaseerd op historische
uitgaafprijzen. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders aangegeven.
In de staat van baten en lasten ontbreekt een weergave van de begroting over 2020 aangezien deze
niet op het niveau van de stichting wordt gemaakt. Zoals vermeld staat in het bestuursverslag, is de
begroting van Ahava Ministries waar de inkomsten en uitgaven van de Stichting deel van uitmaken,
opgenomen in de bijlage.
Functionele en presentatievaluta
De inkomsten en uitgaven van de Stichting vinden plaats in euro's. Bedragen in dit verslag worden
afgerond op gehele euro's.
Resultaat
Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Lasten worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn.
TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij de ABN AMRO Bank.
Fondsen bestemd voor de doelstelling
De ontvangen giften en overige verplichtingen zijn door de donateurs of het bestuur specifiek
bestemd voor de activiteiten, projecten en bouwwerkzaamheden van de Ahava Ministries te Malawi
of voor de persoonlijke ondersteuning van Chris Onderstal. Deze fondsen worden met in achtneming
van de vastgestelde begroting in de komende jaren aan Ahava Ministries beschikbaar gesteld.

Toelichting op baten en lasten en verplichtingen per bestemming
Personeel
en
opleidingen

per 31 december 2018
specifieke giften
algemene giften
besteed aan de doelstelling
herallocatie
rentebaten
overige kosten
per 31 december 2019
specifieke giften
algemene giften
besteed aan de doelstelling
herallocatie
rentebaten
overige kosten
per 31 december 2020

215
8.477
0
-6.727
0
0
0
1.965
4.855
0
-6.000
0
0
0
820

Ouderen- VoedselPersoonzorg en
hulp
lijke
kinder- (noodhulp- ondersteuwerk
fonds)
ning
555
8.694
6.721
6.163
7.889
6.745
0
0
0
-6.318
-13.418
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
3.165
3.466
7.448
25
2.390
0
0
5.944
-7.000
-3.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
848
190
0

Bouwprojecten

Ahava
Ministries
en overig

Totaal

10.350
4.240
0
-5.000
0
0
0
9.590
40
0
-4.000
-4.000
0
0
1.630

68.622
0
41.118
-12.350
0
25
-2714
94.701
0
54.675
-40.000
4.000
6
-372
113.010

95.157
33.514
41.118
-53.813
0
25
-2.714
113.287
14.758
60.619
-71.800
0
6
-372
116.498

`
De persoonlijke ondersteuning heeft betrekking op Chris Onderstal, managing director van Ahava
Ministries. De kolom 'Ahava Ministries en overig' heeft betrekking op de overige projecten en
algemene uitgaven van Ahava Ministries en de eigen kosten van de stichting.
De betaling van 7.000 voor ouderenzorg en kinderwerk omvat tevens specifieke bijdragen van VPEZending groot 2.000 voor voedselhulp in verband met de corona-crisis. Het daarvoor ontvangen
bedrag is opgenomen in het bedrag van 7.448 specifieke giften in dezelfde kolom.
In 2017 is voor de bouw van het Moringa drooghuis 5.000 euro ontvangen en bestemd. De bouw
daarvan is in 2019 deels gerealiseerd met de daarvoor bestemde middelen. In 2020 is dit project
afgerond. De herallocatie in 2020 betreft een niet meer verschuldigde reservering voor de
slotbetaling na oplevering van het stafhuis.
Het percentage verwervingskosten bedraagt 0,5% (2019: 3,6%). In 2019 is geïnvesteerd in nieuw
audiovisueel materiaal ter ondersteuning van de fondsenwerving en voor voorlichting over de
projecten.
Overige informatie
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders doen hun werkzaamheden
onbezoldigd.
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De bestuurders:
R. Fisser
E.J. van Diggelen
P. Rijsdijk

Bijlage (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag van de Stichting)

Totaaloverzicht van ontvangsten, kosten en investeringen Ahava Ministries
(bedragen in euro’s)
Baten
Bouwproject en overige specifieke bestemmingen
Gezamenlijke acties (Wilde Ganzen)
Persoonlijke giften via Stichting OWZ/VPE-Zending
Overige giften

Begroting
2020

Ontvangen giften

22.500
10.000
40.000
72.500

Overige opbrengsten
Rentebaten

1.000
-

Realisatie Realisatie Begroting
2020
2019
2021

23.128 50.195
7.247
9.495
61.975 47.863
92.350 107.553
967
92

1.000
-

73.500

93.509 108.612

61.000

Huishouding, reis en verblijfkosten
Pensioen en verzekeringspremies
Personeel, vervoer, communicatie, voedselhulp en overige
projectkosten

4.000
15.000
42.500

5.308
14.304
36.149

7.040
14.609
46.692

4.000
15.000
51.000

Totaal lasten doelstelling (exclusief afschrijvingen)

61.500

55.761

68.341

70.000

1.000
1.000
2.000

235
2.590
2.825

2.310
404
2.714

500
2.500
3.000

Totaal investeringen

30.000
30.000

36.877
-18.109
18.768

16.540
16.540

10.000
10.000

Totaal uitgaven

93.500

77.354

87.595

83.000

-20.000

16.155

21.017

-22.000

Bestemd voor de doelstelling

963
196

15.000
5.000
40.000
60.000

Lasten

Kosten eigen fondsenwerving
Bank- en beheerkosten

Totaal verwervingskosten
Investeringen
Bouwprojecten *)
Terugbetaling voorschot investering zonnepanelen (uit 2018)

Mutatie beschikbare geldmiddelen
*)Belangrijkste bouwprojecten in 2020:
Terreinbestrating rond de kliniek
Ezelstal
Straatverlichting op zonnepanelen
Moringa drooghuis (slotinvestering)

22.090
4.109
2.033
1.014

