
Beleidsplan 2022 Stichting Ahava Malawi

Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
De Stichting Ahava Malawi is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die zich inzet om het 
geestelijk en maatschappelijk welzijn van de plaatselijke bevolking te bevorderen door middel van 
onder meer medische zorg en ouderenzorg in het Chikwawa district in Malawi. Ahava Ministries in 
Malawi, een foundation naar Malawiaans recht, is de uitvoerende partner.

Onder verantwoordelijkheid van Ahava Ministries is sinds 2015 een kliniek operationeel in het 
Chikwawa district, waar het eerstelijns medische zorg biedt aan de inwoners van zeventien dorpen in 
een straal van 7 kilometer. Maandelijks bezoeken ruim 1.100 personen de kliniek. 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. De bevolking is over het algemeen 
onderontwikkeld en arm en lijdt regelmatig honger als gevolg van misoogsten. De medische kliniek 
geeft naast primaire medische zorg, ook gezondheidsvoorlichting gericht op behandeling en 
bestrijding van ziekten zoals malaria, cholera, bilharzia en hiv/aids. Ook zijn er projecten voor 
ouderen, wordt er praktische hulp verstrekt aan dorpelingen, is er een kinderclub en worden jongeren 
waar mogelijk ondersteund in scholing en in opleiding.

Beleid
De stichting organiseert in samenwerking met het thuisfrontcomité van Chris Onderstal en VPE-
Zending de financiële ondersteuning Ahava Ministries een niet-gouvernementele organisatie in 
Malawi, waarvan de Nederlandse verpleegkundige mevrouw C.M. (Chris) Onderstal de beleidsbepaler
is. De financiële ondersteuning wordt ontvangen van vaste donateurs, kerken en maatschappelijke 
organisaties en incidentele gevers.

Voor 2022 zijn de activiteiten van de stichting 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 bieden van noodhulp bij eventuele rampen.  In 2022 werd Malawi getroffen door de 
tropische storm Ana die zeer veel schade heeft aangericht in een groot gebied van Zuidelijk 
Afrika, waaronder de Lower Shire Valley in Malawi. Een oproep van Chris Onderstal voor 
ondersteuning om te voorzien in noodhulp heeft tot heel veel positieve reacties geleid. Alle 
gelden die hiervoor in 2022 ontvangen zijn, zijn inmiddels door de Stichting uitgekeerd aan 
Ahava Ministries en daar zo goed als besteed aan directe voedselhulp. 

- Het meedenken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en het geven van praktische 
ondersteuning, advisering en administratieve ondersteuning aan Ahava Ministries. Gestart zal 
worden met de bouw van een kantoorgebouwtje op het terrein van Ahava.  Ook zal een 
meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld voor de gebouwen. Verder is er gestart met het 
bieden van fysiotherapie voor kinderen met een lichamelijk handicap en het begeleiden van 
ouders in bewegingsoefeningen, zodat de kinderen ook uit hun sociale isolement worden 
gehaald. In 2022 wordt een plan om hier een afzonderlijke ruimte voor in te richten verder 
uitgewerkt.

- 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.



De fondsenwerving gebeurt in samenwerking met het thuisfrontcomité van Chris Onderstal en VPE-
Zending. 

Specifieke giften
Giften die met een specifieke doelomschrijving of voor een project worden ontvangen, worden, mits in
overeenstemming met bovenstaand beleid van de stichting, aan die doelstelling - meestal via Ahava 
Ministries – doorgezonden zodra de gelden voor dat doel of project kunnen worden ingezet. Als een 
specifiek project niet kan wordt uitgevoerd of er is meer geld voor het project ontvangen dan 
benodigd, wordt met de gever in overleg getreden om vast te stellen of een andere bestemming aan de 
gift kan worden gegeven. Als er geen andere bestemming wordt overeengekomen, wordt de specifieke
gift teruggestort.

Algemene giften
Het bestuur bestemt de algemene giften in overeenstemming met het doel en beleid van de stichting. 
Uit de algemene giften worden ook de kosten van fondsenwerving betaald voor zover die ten laste van
de stichting komen. Onder de kosten van fondsenwerving vallen bijvoorbeeld het bijhouden van de 
website en de productie van promotiemateriaal.

Voor de activiteiten wordt jaarlijks een begroting opgesteld. (zie bijlage)

Beheer 
Het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door algemene giften die nog niet specifiek door het 
bestuur aan een doel zijn toegekend, eventuele rentebaten en overige opbrengsten. De stichting vormt 
geen vermogen met het doel om beleggingsopbrengsten te genereren. Het vermogen wordt in principe 
binnen een jaar aan de doelstelling besteed. 

De middelen
De aan de stichting toevertrouwde geldmiddelen worden aangehouden op een betaalrekening en een 
spaarrekening bij de ABN AMRO Bank. De eventuele rentebaten dienen in de eerste plaats ter 
dekking van algemene kosten van de stichting, zoals de bankkosten.

Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de heer R.(Ben) Fisser (voorzitter), de heer E.J. (Emile) van 
Diggelen (penningmeester) en de heer P. (Peter) Rijsdijk (secretaris) en vanaf 2022 de heer W.J. 
(Wim) van den Bos (lid). De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en er wordt gestreefd naar een 
zo laag mogelijk kostenniveau voor de stichting. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de voortgang 
van de activiteiten en de financiële positie te bespreken. Meestal worden de vergaderingen 
gecombineerd met de vergaderingen van het thuisfrontcomité van Chris Onderstal. 

De bestuurders worden verkozen op basis van specifieke deskundigheid en affiniteit met het doel van 
de stichting. De bestuurders verklaren hierbij zowel onafhankelijk van elkaar als van Chris Onderstal 
te zijn. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden met een termijn van vier jaar. Er is geen 
maximaal aantal termijnen gesteld.

Sinds 2021 hanteert het bestuur een fraudeprotocol. Deze is op de website geplaatst.  Tevens zijn 
vanaf 2021 maatregelen genomen om de veiligheid van het betaalverkeer te verbeteren.

Verslaggeving
De penningmeester maakt jaarlijks en (intern) halfjaarlijks een financieel verslag op. Deze verslagen 
worden opgemaakt in overeenstemming met normen voor financiële verslaggeving, die in Nederland 
voor algemeen nut beogende stichtingen toepasselijk zijn. Daarbij wordt aangesloten bij Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen, zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het 
jaarlijkse financiële verslag wordt vastgesteld door het bestuur en samen met een bestuursverslag 
beschikbaar gesteld op de website van Ahava Ministries en aan het thuisfrontcomité van Chris 



Onderstal, en desgevraagd ook aan donateurs en andere betrokkenen bij de stichting. Het halfjaarlijkse
verslag wordt intern gemaakt en besproken in de vergadering met het thuisfrontcomité van Chris 
Onderstal. Aan VPE-Zending wordt verslag en verantwoording gedaan over donaties die via VPE-
Zending worden overgemaakt. 

Gecombineerde begroting Ahava Ministries 
en Stichting Ahava Malawi

(bedragen in euro’s)

Begroting   
2022   

Begroting 
2021 

Baten
Bouwproject en overige specifieke bestemmingen 15.000 15.000
Gezamenlijke acties - - 
Persoonlijke giften via Stichting OWZ/VPE-Zending 5.000 5.000
Overige giften 50.000 40.000
Ontvangen giften 70.000 60.000

Overige opbrengsten 1.000 1.000
Rentebaten - - 

Bestemd voor de doelstelling 71.000 61.000

Lasten
Huishouding, reis en verblijfkosten 4.000 4.000
Pensioen en verzekeringspremies 17.000 15.000
Personeel, vervoer, communicatie, voedselhulp en overige 
projectkosten

54.500 51.000

Totaal lasten doelstelling (exclusief afschrijvingen) 75.500 70.000

Kosten eigen fondsenwerving 2.500 500
Bank- en beheerkosten 3.000 2.500
Totaal verwervingskosten 5.500 3.000

Investeringen
Bouwprojecten 68.000 10.000

Totaal investeringen 68.000 10.000

Totaal uitgaven 149.000 83.000

Hiervan is het budget voor Ahava Ministries 123.000 63.000

Dit beleidsplan is laatst gewijzigd op 30 juni 2022


