
AHAVA Malawi

Financieel verslag over het jaar 2015

van de

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi
(OWBM)

Correspondentieadres:
Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden 

Kvk-nummer: 28098094



Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi 

Bestuursverslag

Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (SOWBM) is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) die fondsen werft om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het geestelijk
en maatschappelijk welzijn van de (wees)kinderen in Malawi rond de stad Blantyre door middel van 
medische zorg. Daartoe is momenteel onder verantwoordelijkheid van de Blantyre Orphans Care 
Foundation (Ahava Malawi) in het Chikwawa-district een kliniek opgebouwd, die sinds 2015 
operationeel is. Het Chikhwawa district bevindt zich in het laaggelegen landelijke gebied van 
Zuidelijk Malawi in de Lower Shire Valley. Het gebied is afgelegen en het is er een groot deel van 
het jaar extreem warm en in het regenseizoen kunnen overstromingen grote gevolgen hebben voor de
gewassen. De bevolking is over het algemeen onderontwikkeld en arm en lijdt regelmatig honger als 
gevolg van misoogsten. De kliniek geeft naast goede medische zorg, ook gezondheidsvoorlichting 
gericht op behandeling en bestrijding van ziekten zoals malaria, cholera, bilharzia en HIV/AIDS. 
Naast de kliniek is er een kleinschalig landbouwproject, gericht op de teelt van 
gezondheidsondersteunende gewassen, bedoeld voor lokaal gebruik en worden er specifieke 
programma’s ontwikkeld om hulp te bieden aan weduwen en weeskinderen in het dorp Lauji 1.

Beleid
De stichting organiseert in samenwerking met het thuisfrontcomité (TFC) van Chris Onderstal en 
VPE-Zending de financiële ondersteuning van Ahava Malawi. De financiële ondersteuning wordt 
ontvangen van particuliere donateurs, kerken en maatschappelijke organisaties.

De financiële ondersteuning richt zich op de opzet, de exploitatie en het management van de kliniek 
van Ahava Ministries in Lauji 1 in Chikwawa, en alles wat daarmee verband houdt. Deze activiteiten
staan onder leiding van de Nederlandse verpleegkundige Chris Onderstal. 

Alle ontvangen giften zijn door de donateurs bestemd voor bovenvermeld doel en daarmee verband 
houdende specifieke projecten. Daarom vindt er geen vermogensvorming plaats. Er wordt gestreefd 
naar een zo laag mogelijk kostenniveau voor de stichting. De kosten bestaan met name uit 
communicatiekosten, waaronder de kosten die samenhangen met de websites van Ahava Ministries.
Dat zijn: www.ahava-ministries.com en www.detoekomstisnu.org. 

Voor de activiteiten van de stichting gecombineerd met die van Ahava Ministries wordt jaarlijks een 
begroting opgesteld in samenwerking met het bestuur van de Blantyre Orphans Care Foundation. De 
begroting is in de bijlage bij de financiële verslaggeving opgenomen. In die begroting is rekening 
gehouden met de extra kosten die de exploitatie van de kliniek met zich meebrengt. 

Bestuur
De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding. De bestuurders zijn 
benoemd voor onbepaalde tijd. In 2015 vonden vijf formele bestuursvergaderingen plaats waarvan 2 
gezamenlijk met het thuisfrontcomité van Chris Onderstal. Daarnaast zijn er  diverse contacten 
geweest met betrokken organisaties.

Gang van zaken gedurende het verslagjaar
Ook in 2015 konden wij bijdragen aan het werk van Ahava Ministries dankzij onze trouwe 
vriendenkring en de ondersteuning van het TFC. Circa 70 particuliere donateurs en zeven kerkelijke 
en overige organisaties leverden in 2015 een financiële bijdrage voor de opbouw van Ahava 
Ministries, als ondersteuning voor Chris Onderstal, voor de ondersteuning van haar staf in Lauji 1 en
voor de verbetering van de leefomstandigheden van specifieke weduwen en wezen.
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Het hele jaar 2015 stond nog steeds in het teken van veel bouwactiviteiten. In verband daarmee 
hebben we regelmatig overleg gevoerd over de voortgang van het bouwproject met het bouwteam 
van de kliniek en de sponsoren. Zo kon in 2015 de kliniek worden opgeleverd door Stichting 
Bouwen Nederland, nadat zij in 2013 en 2014 de eerste twee fasen van de kliniek hadden gebouwd. 
In 2015 werden tevens alle goedkeuringen ontvangen om de kliniek operationeel te maken.  Ahava 
Ministries heeft tevens een professionele Malawiaanse verpleegkundige aangetrokken die de 
primaire medische hulp in de kliniek kan uitvoeren. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het 
verstevigen van de organisatorische fundamenten van Ahava Ministries. Zo wordt momenteel een 
meerjarenplan geschreven en wordt er gezocht naar financiering van de kliniek op langere termijn.  

De staftent die als voorlopige huisvesting van Chris Onderstal dient, is sinds 2014 in gebruik. 
Vanwege de extreme weersomstandigheden bleek een stafhuis dringend nodig. 
De bouw van een definitief stafhuis van Ahava Ministries is in 2015 van start gegaan. Er is een 
professionele aannemer gevonden, die bereid was de bouwopdracht te aanvaarden.

In de stichting De Carolusgulden uit Leiden hebben we een partner gevonden die eerder heeft 
geïnvesteerd in de multifunctionele ruimte, de keuken en de wasserij-unit bij de kliniek en 
vervolgens in verbetering van de sanitair in het dorp Lauji one village. Het Project Meer Water, waar
De Carolusgulden ook als financier bij betrokken is, heeft in 2015 twee nieuwe waterpompen voor 
het dorp en een voor de kliniek opgeleverd. Hierdoor is de afhankelijkheid van het officiële 
waterbedrijf voor Ahava Ministries sterk verminderd.

In januari 2015 werd Malawi op verschillende plaatsen, waaronder Chikhwawa getroffen door 
hevige regenval met een hevige overstroming tot gevolg. Hierdoor ontstond grote schade aan huizen 
en aan de oogst. Het TFC en de stichting hebben direct de achterban geïnformeerd en er is 
vervolgens royaal gegeven voor voedselhulp en wederopbouw. Deze fondsen zijn voldoende om het 
komende jaar de ergste nood te ledigen en tevens een noodfonds te vormen voor nieuwe rampen.
 
Ahava Ministries biedt praktische en geestelijke ondersteuning aan weduwen die over het algemeen 
zorg dragen voor hun verweesde kleinkinderen. Deze oudere weduwen krijgen financiele 
ondersteuning door hun betrokkenheid bij het ‘Food4Work’ programma wat Ahava Ministries 
specifiek aan deze doelgroep aanbiedt. De weduwen werken mee in de tuinen, krijgen onderwijs op 
het gebied van landbouw, compost maken en de verwerking van Moringa en kunnen op deze manier 
weer zorgdragen voor hun wezen. In sommige gevallen helpt Ahava Ministries mee aan de scholing 
van het weeskind.

Een ander programma van Ahava Ministries is het ‘Grootmoeder/vader voedingsprogramma’. Met 
hulp van de kok wordt er vijf dagen per week voor de oudste weduwen/weduwenaars uit het dorp 
Lauji 1 gekookt. Voor het weekend krijgt men een pakketje voedsel mee. Dagelijks komen zij naar 
Ahava Ministries om hun maaltijd te eten. Het sociale isolement waar deze zeer oude mensen mee 
geconfronteerd zijn is niet langer van toepassing door het urenlange samenkomen met 
leeftijdgenoten. 

Toekomstparagraaf
We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor de toekomst van Ahava Ministries. 
De mogelijkheden om lokaal inkomsten te genereren uit eigen activiteiten zijn zeer beperkt 
aangezien het gebied afgelegen is, de economie onderontwikkeld en het klimaat extreem is. Er is nu 
een vast team medewerkers van Ahava Ministries, waarmee we graag door willen gaan met het 
realiseren van de doelstellingen. Voor de meeste werknemers zijn er vaste sponsoren. We zoeken nu 
naar sponsoren die bereid zijn structureel bij te dragen om het salaris van de Malawiaanse 
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verpleegkundige te betalen. Dit draagt bij aan het duurzaam kunnen laten draaien van de kliniek. 
Medio 2016 zal een nieuwe film worden gemaakt die een indruk geeft van het werk dat in Lauji 1 
wordt gedaan. Deze film is bedoeld om bestaande en potentiële donateurs, kerkelijke gemeenten, 
vrienden en betrokkenen een indruk te geven van het belang van het project. De stichting heeft voor 
deze film opdracht gegeven om de communicatie over het project te versterken.

We verwachten dat er voor de zomer een stafhuis staat waar Chris zich kan terugtrekken en de 
extreme hitte en ongedierte kan buitensluiten. Naast specifieke donaties konden giften die via de 
Wilde Ganzen waren ontvangen voor de bouw van de kliniek in 2014, maar daarvoor niet meer 
nodig waren, worden doorgeschoven naar de bouw van het stafhuis. Eind 2015 zijn er nog geen 
aanbetalingen gedaan voor het stafhuis, waardoor de stichting een hoog banksaldo heeft
.
In 2016 wordt opnieuw gevreesd voor misoogsten en grootschalige hongersnood in Malawi. Als 
boosdoener wordt nu het weersverschijnsel El Niño genoemd die in Afrika altijd voor grote droogte 
zorgt. Op dit moment is nog niet goed in te schatten hoe de situatie zich in Chikhwawa ontwikkelt, 
maar het bestuur en Ahava Ministries is voorbereid en vastbesloten om te doen wat nodig is om de 
ergste nood te lenigen, net als in 2015. Daartoe is een bescheiden noodfonds gevormd uit de 
spontane donaties die naar aanleiding van de watersnoodramp begin 2015 zijn binnengekomen. 
Hoewel er in 2015 voldoende mais is gekocht en uitgedeeld om directe noodhulp te bieden, bleef er 
geld over om een volgende ramp ook het hoofd te kunnen bieden. De stichting heeft dat geld per 
balansdatum als voorziening op de balans staan.  

26 mei 2016

Het bestuur

B. Fisser (voorzitter)

E.J. van Diggelen (penningmeester)

P. Rijsdijk (secretaris)
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BALANS  (in euro’s)
31 december 2015 31 december 2014

ACTIVA

Te vorderen rente 200 400
Liquide middelen 119.381 58.203

---------- ---------
119.581 58.603
====== =====

PASSIVA
Bestemd voor de doelstelling 119.581 58.603

----------- ---------
119.581 58.603
====== =====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  (in euro’s)

2015 2014

Ontvangen giften                                            100%          90.241 100%         74.873
Waarvan voor:
Algemene en persoonlijke bijdragen 46.626 36.370
Bouwprojecten kliniek Ahava Ministries 250 3.900
Bouwprojecten stafwoning (en tent) 20.929 4.921
Gezamenlijke projecten stichting De Carolusgulden - 23.535
Overige projecten Ahava Ministries 22.436 6.147

Rentebaten 764 316

Totaal baten 91.005 75.189

Betaald voor persoonlijke ondersteuning 10.000 12.000
Ahava Ministries exploitatie en projecten 18.013 11.327
Bouwprojecten Ahava
(waarvan in 2014 via de Wilde Ganzen 6.612

- 17.729

Gezamenlijke projecten stichting De Carolusgulden 1.500 13.000
Mutatie nog door te zenden giften 60.978 20.430
Totaal voor de doelstelling 90.491 74.486

Kosten fondsenwerving Wilde Ganzen project - 234
Communicatiekosten en overige kosten 514 469
Totaal verwervingskosten                              0,6%            514  0,9%            703

--------- ---------
Saldo baten en lasten - -

===== =====
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KASSTROOMOVERZICHT  (in euro’s)

2015 2014

Ontvangen giften 90.241 74.873
Ontvangen rente 964 316
Betaald voor persoonlijke ondersteuning -10.000 -12.000
Betaald voor Ahava Ministries -18.013 -11.327
Betaald voor bouwprojecten Ahava - -17.729
Betaald voor project Meerwater (De Carolusgulden) -1.500 -13.000
Betaalde kosten Wilde Ganzen project - -234
Betaalde communicatiekosten en overige kosten -514 -469

--------- ---------
Kasstroom uit operationele activiteiten 61.178 20.430

===== =====

Liquide middelen per 1 januari 58.203 37.773
Mutatie liquide middelen 61.178 20.430

---------- ---------
Liquide middelen per 31 december 119.381 58.203

====== =====
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

De Stichting is per 20 juni 2003 opgericht en heeft primair ten doel het bevorderen van geestelijk en 
maatschappelijk welzijn van wezen door middel van medische zorg rond de stad Blantyre 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. 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 2015 aangezien deze 
niet op het niveau van de stichting wordt gemaakt. Zoals vermeld in het bestuursverslag wordt de 
begroting van Ahava Ministries waar de inkomsten en uitgaven van de stichting deel van uitmaken, 
opgenomen in de bijlage. 

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.

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 Blantyre Orphans Care 
Foundation (Ahava Ministries) te Malawi of voor de persoonlijke ondersteuning van Chris 
Onderstal. Deze verplichtingen worden in de loop van het volgende jaar naar de specifieke 
bestemmingen overgemaakt.

Op 30 juni 2015 is een overeenkomst tot bouw van een stafhuis gesloten tussen Ahava Ministries, 
het bestuur van de Stichting en een bouwbedrijf. De bouwkosten zijn voorzien op circa EUR 80.000.
De stichting heeft toegezegd garant te staan voor dit bedrag. Voor zover fondsen uit specifieke acties
voor dit doel ontoereikend zullen zijn, zal de stichting de bouwkosten betalen uit de giften die voor 
Ahava Ministries zijn bestemd, maar waaraan door de giftgevers geen  nadere projectbestemming is 
gegeven.  Naar verwachting wordt de bouw van het stafhuis in 2016 afgerond  en betaald.  
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Toelichting op baten en lasten en verplichtingen per bestemming

Bouw Kliniek Projecten Carolusgulden Stafhuis/
tent

Stand per 31 december 2013 7.226 - 6.875

Specifieke giften 3.900 23.535 4.921

Algemene giften - - -

Besteed aan de doelstelling -13.086 -13.000 -4.643

Overige mutaties 1.960 - -

Stand per 31 december 2014 - 10.535 7.153

Specifieke giften 250 - 20.929

Algemene giften - - -

Besteed aan de doelstelling -250 -1.500 -

Overige mutaties / verrekeningen - -9.035 50.000*)

Stand per 31 december 2015 - - 78.082

vervolg
Personeel

Ahava
Ministries

Wees-
kinderen en

weduwen

Voedsel-
hulp

Persoon-
lijke

ondersteu-
ning

Ahava
Ministries
en overig

Totaal

Stand per 31 december 2013 750 15 - - 23.307 38.173

Specifieke giften 2.610 2.999 338 - 200 38.503

Algemene giften - 190 - 12.855 23.325 36.370

Besteed aan de doelstelling -2.960 -2.254 -338 -12.000 -5.775 -54.056

Overige mutaties - - - - -1.960 -

Rentebaten - - - - 316 316

Overige kosten - - - - -703 -703

Stand per 31 december 2014 400 950 - 855 38.710 58.603

Specifieke giften 3.555 3.812 13.384 - - 41.930

Algemene giften - - - 9.145 37.481 46.626

Besteed aan de doelstelling -1.370 -1.440 -4.690 -10.000 -8.577 -27.827

Overige mutaties / verrekeningen -2.585 -3.322 - - -35.058 -

Rentebaten - - - - 763 763

Overige kosten - - - - -514 -514

Stand per 31 december 2015 - - 8.694 - 32.805 119.581

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. 

*) vanuit deze gelden zal de bouw van het stafhuis worden gefinancierd, voor zover daarvoor geen 
specifieke giften zullen binnengekomen.
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Het percentage verwervingskosten bedraagt 0,6% (2014: 0.9%). Deze kosten hebben met name 
betrekking op de ontwikkeling en productie van audiovisuele middelen en het onderhouden van de 
websites ter informatievoorziening en ondersteuning van de fondsenwerving. 

Overige informatie
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders doen hun werkzaamheden 
onbezoldigd.

Leiden, 26 mei 2016

De bestuurders:

B. Fisser

E.J. van Diggelen

P. Rijsdijk
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Bijlage 1 (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag over het jaar 2015 van de Stichting)

Totaaloverzicht van ontvangsten, kosten en investeringen Ahava Ministries

(bedragen in euro’s) Begroting
2015

Realisatie
2015

Realisatie
2014

Begroting
2016

Baten
Bouwproject en overige specifieke bestemmingen 35.000 65.466 32.823 5.000
Ontvangsten uit gezamenlijke acties 16.000 30.540 76.263 -
Algemeen 35.000 46.768 32.400 51.300
Ontvangen giften 86.000 142.774 141.506 56.300
Rentebaten 400 1.400 547 1.000
Bestemd voor de doelstelling 86.400 144.174 142.053 57.300

Lasten
Huishouding, reis en verblijfkosten 9.000 1.176 4.220 6.000
Pensioen en verzekeringspremies 12.200 12.966 12.816 13.000
Personeel, vervoer, communicatie, voedselhulp en 
overige projectkosten 

21.500 31.067 18.477 42.850

Totaal lasten doelstelling (exclusief afschrijvingen) 42.700 45.209 35.513 62.850

Kosten fondsenwerving - 3.557 234 3.000
Communicatiekosten en overige kosten 500 514 469 500
Totaal verwervingskosten                             500 4.071 703 3.500

Investeringen
Bouwprojecten 66.000 17.550 90.568 83.000
Totaal investeringen 66.000 17.550 90.568 83.000

Totaal uitgaven 108.700 66.830 126.784 149.350

Mutatie beschikbare geldmiddelen -22.300 77.344 15.269 -92.050
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Bijlage 2 (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag over het jaar 2015 van de Stichting)

Bestuursbesluiten

58e TFC-vergadering: vaststellen begroting 2015 22 november 2014
59e TFC-vergadering: fondsenwerving en bestemming 
voedselhulp getroffenen natuurgeweld Malawi

24 januari 2015

60e TFC-vergadering: Taken TFC en bestuur; bouwbesluit 
stafhuis en bijdrage SOWBM

25 april 2015

Skype-vergaderingen met BOCF: beleidsontwikkeling en vaststellen 
begroting 2016 

14 april, 30 september en 29 
december 2015

Skype-vergadering met BOCF: lopende zaken en besluit 
wijziging naam en doelomschrijving BOCF en OWBM in een
bredere doelstelling, zonder de focus op opvang 
weeskinderen, onder de naam Ahava Malawi.

26 maart 2016
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