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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 in het Chikhwawa district in Malawi. De Blantyre Orphans Care
Foundation (Ahava Ministries) is de uitvoerende partner waarvoor de fondsen worden geworven. De
naam en statutaire doelstellingen van de stichting zijn in juni 2016 aanpast om beter aan te sluiten bij
de feitelijke activiteiten van de stichting. Tot dat moment was de naam Stichting Opvang
Weeskinderen Blantyre Malawi.
Onder verantwoordelijkheid van de Ahava Ministries is een kliniek opgebouwd, die sinds 2015
operationeel is. Het Chikhwawa 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 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 'Baruch Ha Shem' geeft naast primaire medische zorg, ook
gezondheidsvoorlichting gericht op behandeling en bestrijding van ziekten zoals malaria, cholera,
bilharzia en HIV/AIDS. Naast de kliniek heeft Ahava Ministries een kleinschalig landbouwproject,
gericht op de teelt van gezondheidsondersteunende gewassen. Deze gewassen zijn bedoeld voor
lokaal gebruik en er worden specifieke programma’s ontwikkeld om hulp te bieden aan weduwen en
hun verweesde kleinkinderen in en rond het dorp Lauji 1.
Beleid
De stichting organiseert in samenwerking met het thuisfrontcomité (TFC) van Chris Onderstal en
VPE-Zending de ondersteuning 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. 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 eigen kosten bestaan uit
communicatiekosten, waaronder de kosten die samenhangen met de website van Ahava Malawi en
bankkosten. Daarnaast stelt de stichting van tijd tot tijd middelen beschikbaar voor het promotie voor
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 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 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 2016 vonden vijf bestuursvergaderingen plaats, waarvan twee
gezamenlijk met het TFC en een met het bestuur van Ahava Malawi.
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Gang van zaken gedurende het verslagjaar
Ook in 2016 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 2016 een financiële bijdrage voor de kliniek, de verdere opbouw
van Ahava Ministries, de ondersteuning voor Chris Onderstal en de medewerkers van Ahava
Ministries, en de verbetering van de leefomstandigheden van specifieke weduwen en wezen.
Ahava Ministries biedt praktische en geestelijke ondersteuning aan weduwen die over het algemeen
zorg dragen voor hun verweesde kleinkinderen. Deze oudere weduwen krijgen financiële
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 zichzelf en hun familie. In sommige gevallen draagt Ahava Ministries mee aan
de scholing van een kind.
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. Daardoor worden deze ouderen tevens uit hun sociale
isolement gehaald. Dit programma is in 2017 uitgebreid naar ouderen uit de drie omliggende dorpen
waarvan de inwoners ook voor medische hulp vanuit de kliniek in aanmerking komen.
We zijn heel blij met de toezegging van stichting Help Ons Helpen uit Katwijk (ZH) om dit project
met ingang van 2017 te gaan ondersteunen.
In 2016 is een nieuwe film gemaakt die een indruk geeft van het werk dat in en rond de kliniek 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.
Toekomstparagraaf
Het bestuur is 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. De eigen
tuinbouwactiviteiten bieden kansen om in beperkte mate in bepaalde behoeftes te voorzien. De
moringabladen zijn bijvoorbeeld een zeer hoogwaardige voedingsbron en de aloë vera kent medische
toepassingen. Er is nu een team medewerkers van Ahava Ministries, waarmee we graag door willen
gaan met het realiseren van de doelstellingen. De salarissen van deze werknemers worden opgebracht
door onze sponsoren. We blijven zoeken naar sponsoren die bereid zijn structureel bij te dragen om
de kliniek operationeel te houden.
De schaarste aan medicijnen in Malawi via de door de overheid georganiseerde gezondheidszorg
maakt het voor eigen rekening aanschaffen van essentiële medicijnen voor veel voorkomende kwalen
zoals malaria noodzakelijk. In de begroting voor 2017 hebben we daar rekening mee gehouden.
Daarnaast staan er enkele investeringsprojecten rond de kliniek op het programma, waaronder de
bouw van een huisje om Moringa bladeren te drogen om die vervolgens tot poeder te verwerken.
Tevens wordt hard nagedacht over de verbetering van de elektriciteitsvoorziening door de
afhankelijkheid van de energieleverancier te verkleinen. De energievoorziening wordt vaak
onderbroken en voor bijvoorbeeld medicijnen die gekoeld bewaard moeten worden is dat een groot
probleem. Ook de watervoorziening wordt volgens de plannen in 2017 sterk verbeterd.
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In 2017 zal de stichting investeren in de technische verbetering van de website. De huidige website
voldoet niet meer aan de huidige technische eisen en is daardoor in toenemende mate gevoelig is voor
technische storingen en andere incidenten. Daarnaast zien we mogelijkheden om de
gebruikerservaring te verbeteren, zodat de website een belangrijkere rol kan vervullen in de
informatievoorziening.
Het bestuur dankt iedereen die in 2016 een gift heeft gegeven of op andere wijze heeft bijgedragen
voor hun betrokkenheid. We hopen dat we in 2017 opnieuw op u kunnen rekenen om samen een
duurzaam positief verschil kunnen maken in het leven van de bevolking van het Chikhwawa-district in
Malawi.
4 april 2017
Het bestuur
R. Fisser (voorzitter)
E.J. van Diggelen (penningmeester)
P. Rijsdijk (secretaris)
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BALANS (in euro’s)
31 december 2016

31 december 2015

79.230
---------79.230
======

200
119.381
---------119.581
======

79.230
----------79.230
======

119.581
----------119.581
======

ACTIVA
Te vorderen rente
Liquide middelen

PASSIVA
Bestemd voor de doelstelling

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro’s)
2016
Ontvangen giften
Waarvan voor:
Algemene en persoonlijke bijdragen
Bouwprojecten
Overige projecten Ahava Ministries

100%

59.748

2015
100%

90.241

42.116
5.550
12.082

46.626
21.179
22.436

359

764

60.107

91.005

Betaald voor persoonlijke ondersteuning
Ahava Ministries exploitatie en projecten
Bouwprojecten
Gezamenlijke projecten stichting De Carolusgulden
Mutatie in balanspost 'bestemd voor de doelstelling'
Totaal voor de doelstelling

9.000
15.000
73.507
-40.351
57.156

10.000
18.013
1.500
60.978
90.491

Communicatiekosten en overige kosten
Totaal verwervingskosten

2.951
2.951
--------=====

514
514
--------=====

Rentebaten
Totaal baten

Saldo baten en lasten

4,9%

0,9%
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KASSTROOMOVERZICHT (in euro’s)

Ontvangen giften
Ontvangen rente
Betaald voor persoonlijke ondersteuning
Betaald voor Ahava Ministries, Malawi
Betaald voor bouwprojecten
Betaald voor project Meerwater (De Carolusgulden)
Betaalde communicatiekosten en overige kosten
Kasstroom uit operationele activiteiten
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 31 december

2016

2015

59.748
559
-9.000
-15.000
-73.507
-2.951
---------40.151
=====

90.241
964
-10.000
-18.013
-1.500
-514
--------61.178
=====

119.381
-40.151
---------79.230
======

58.203
61.178
---------119.381
======
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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. De naam en statutaire doelstellingen zijn in juni 2016
aanpast om beter aan te sluiten bij de feitelijke activiteiten van de stichting. Daarvoor was de naam
Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi.
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 2016 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.
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Toelichting op baten en lasten en verplichtingen per bestemming
Personeel Weduwen VoedselPersoonAhava en wezen
hulp
lijke
Ministries
(noodhulp- ondersteufonds)
ning

Bouwprojecten
*)

Ahava
Ministries
en overig

Totaal

400

950

-

855

17.688

38.710

58.603

specifieke giften

3.555

3.812

13.384

-

21.179

-

41.930

algemene giften

-

-

-

9.145

-

37.481

46.626

besteed aan de doelstelling

-1.370

-1.440

-4.690

-10.000

-1.750

-8.577

-27.827

verrekeningen

-2.585

-3.322

-

-

40.965

-35.058

-

rentebaten

-

-

-

-

-

763

763

overige kosten

-

-

-

-

-

-514

-514

per 31 december 2015

-

-

8.694

-

78.082

32.805

119.581

specifieke giften

4.480

6.102

-

-

7.050

-

17.632

algemene giften

-

-

-

17.026

-

25.090

42.116

-3.431

-4.410

-

-9.000

-75.007

-5.659

-97.507

rentebaten

-

-

-

-

-

359

359

overige kosten

-

-

-

-

-

-2.951

-2.951

1.049

1.692

8.694

8.026

10.125

49.644

79.230

per 31 december 2014

besteed aan de doelstelling

per 31 december 2016

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.
*) In 2014 en 2015 was in totaal 80.000 euro gereserveerd voor het stafhuis. De bouwsom is in 2016
voor 95% besteed. Voor de bouw van het stafhuis staat per 31 december 2016 nog een slotbetaling
open van 5% van de bouwsom. Daarnaast is voor een generator 1.500 euro ontvangen en bestemd en
voor de bouw van het Moringa drooghuis 5.000 euro.
Het percentage verwervingskosten bedraagt 4,9% (2014: 0.9%). De kosten waren in 2016 hoger dan
in 2015 omdat een nieuwe film en folder is gemaakt ter promotie van het werk van Ahava Ministries
in Malawi.
Overige informatie
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders doen hun werkzaamheden onbezoldigd.
Leiden, 4 april 2017
De bestuurders:
R. Fisser
E.J. van Diggelen
P. Rijsdijk
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Bijlage 1 (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag van de Stichting)

Totaaloverzicht van ontvangsten, kosten en investeringen Ahava Ministries
(bedragen in euro’s)

Begroting
2016

Realisatie
2016

Realisatie Begroting
2015
2017

Baten

Bouwproject en overige specifieke bestemmingen
Ontvangsten uit gezamenlijke acties
Algemeen
Ontvangen giften
Rentebaten
Bestemd voor de doelstelling

5.000
51.300
56.300
1.000
57.300

33.527 65.466
- 30.540
50.747 46.768
84.274 142.774
767
1.400
85.041 144.174

5.000
54.500
59.500
500
60.000

6.000
13.000
42.850

4.136
12.961
34.926

1.176
12.966
31.067

6.000
14.000
40.000

62.850

52.023

45.209

60.000

3.000
500
3.500

2.385
566
2.951

3.557
514
4.071

1.000
2.000
3.000

83.000
83.000

83.440
83.440

17.550
17.550

20.000
20.000

Totaal uitgaven

149.350 138.414

66.830

83.000

Mutatie beschikbare geldmiddelen

-92.050

77.344 -23.000

Lasten
Huishouding, reis en verblijfkosten
Pensioen en verzekeringspremies
Personeel, vervoer, communicatie, voedselhulp en
overige projectkosten
Totaal lasten doelstelling (exclusief afschrijvingen)
Kosten fondsenwerving
Communicatiekosten en overige kosten
Totaal verwervingskosten
Investeringen
Bouwprojecten
Totaal investeringen

-53.373
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Bijlage 2 (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag van de Stichting)

Belangrijkste bestuursbesluiten
Bepalen opdracht PR film

9 februari 2016

Skype-vergadering met BOCF: lopende zaken en besluit
29 maart 2016
wijziging naam naar Ahava Malawi en doelomschrijving in een
bredere doelstelling, zonder de nadruk op opvang
weeskinderen.
Kaderbrief 2017

10 november 2016

Aanpassing website en fondsenwerving in 2017

20 december 2016
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