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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 Chikhwawa district in Malawi.
Ahava Ministries in Malawi is de uitvoerende partner waarvoor de fondsen worden geworven.
Onder verantwoordelijkheid van Ahava Ministries is sinds 2015, na een voorbereidingperiode van
een paar jaar, een kliniek operationeel in het Chikhwawa district, waar het eerstelijns zorg biedt aan
de inwoners van zeventien dorpen in een straal van 6 kilometer. In dit gebied wonen ruim 3.000
mensen, waarvan de helft kinderen. 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 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 kliniek 'Baruch HaShem' geeft naast primaire medische zorg,
ook gezondheidsvoorlichting gericht op behandeling en bestrijding van ziekten zoals malaria,
cholera, bilharzia en HIV/AIDS.
Beleid
Deze activiteiten staan onder de dagelijkse leiding van de Nederlandse verpleegkundige Chris
Onderstal. 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
fondsen 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. De bestuurders zijn
benoemd voor onbepaalde tijd. Intern hanteert het bestuur een herbenoemingsrooster, waarbij iedere
vier jaar een bestuurder de mogelijkheid heeft om te treden.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
In de kliniek 'Baruch Ha Shem' kwamen in 2018 maandelijks tegen de 1.000 mensen voor
behandeling. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden met andere hulporganisaties, waaronder
USAid, en het regeringsziekenhuis. Naast de kliniek heeft Ahava Ministries een kleinschalig
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landbouwproject, gericht op de teelt van gezondheidsondersteunende gewassen. 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 een
financiële ondersteuning in verband met hun werk in 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, 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’. Met
hulp van een kok die in loondienst is, wordt er vijf dagen per week voor de oudste
weduwen/weduwnaars uit het dorp gekookt. Dit programma betreft circa 40 ouderen. Voor het
weekend krijgt men een pakketje voedsel mee. Dagelijks komen zij naar Ahava Ministries voor een
maaltijd. Daardoor worden deze ouderen tevens uit hun sociale isolement gehaald. Dit programma is
in 2018 uitgebreid naar ouderen uit de drie omliggende dorpen waarvan de inwoners ook voor
medische hulp vanuit de kliniek in aanmerking komen.
Stichting Help Ons Helpen uit Katwijk (ZH) ondersteunt dit project met ingang van 2018.
Het bestuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor de toekomst van Ahava
Ministries. Er is nu een team lokale medewerkers van Ahava Ministries, waarmee we graag door
willen gaan met het realiseren van de doelstellingen. De salarissen van deze werknemers worden
mede opgebracht door onze sponsoren. We blijven zoeken naar sponsoren die bereid zijn structureel
bij te dragen om de kliniek operationeel te houden. 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 vormen bijvoorbeeld een zeer
hoogwaardige voedingsbron en de aloë vera kent medische toepassingen.
Door de schaarste aan medicijnen in Malawi via de door de overheid georganiseerde
gezondheidszorg is het noodzakelijk voor eigen rekening sommige essentiële medicijnen en
hulpmiddelen aan te schaffen. Een deel van de medicijnen, wordt van overheidswege verstrekt.
In 2018 zijn grote stappen gezet om energieopwekking middels zonnepanelen te realiseren. De
energievoorziening via het energiebedrijf wordt vaak onderbroken en voor bijvoorbeeld medicijnen
die gekoeld bewaard moeten worden is dat een groot probleem. De beveiligingsvoorzieningen aan
de kliniek zijn verbeterd inclusief de verlichting op zonne-energie op het terrein van Ahava
Ministries. Verbetering van de beveiliging was urgent na veiligheidsincidenten in 2018.
Een kerk in San Diego (V.S.) heeft een grote bijdrage gedaan waarmee een aantal fases in dit project
kon worden afgerond. Deze kerk geeft ook vaste maandelijkse ondersteuning. Deze giften komen
overigens niet via de Stichting binnen maar worden rechtstreeks aan Ahava Ministries in Malawi
overgemaakt. Het totaalbedrag van directe donaties die niet uit Nederland afkomstig waren bedroeg
meer dan € 28.000. Dit bedrag is verwerkt in de bijlage onder baten in 2018 voor Bouwprojecten en
overige specifieke bestemmingen. Dit bedrag was dankzij de royale steun van deze kerk uit San
Diego veel hoger dan we hadden kunnen hopen of begroten.
Met de Wilde Ganzen is in 2018 een fondsenwerving voor de aanschaf van een duurzame
watersysteem gedaan met een zonnepomp. Voor dit doel hebben de Wilde Ganzen eind 2018
€15.403 overgemaakt, geld dat mede door onze achterban bijeen is gebracht.
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Het investeringsprogramma de bouw van een huisje om Moringa bladeren te drogen om die
vervolgens tot poeder te verwerken is in 2018 nog niet gerealiseerd. De planning is om dat in 2019
aan te vangen. Wel is een extra container aangeschaft die bedoeld is voor het landbouwproject.
Toekomstparagraaf
In 2019 verwachten we Chris Onderstal voor een periode van een aantal weken in Nederland. Dan
staat ook een vriendendag op het programma. Voor Ahava Ministries zijn er plannen om het team te
versterken met een tweede lokale verpleegkundige. Naar structurele funding voor de salariskosten
van deze verpleegkundige wordt nog gezocht.
Stichting De Carolusgulden heeft in januari een bedrag van € 2.000 ter beschikking gesteld om
herstelwerkzaamheden te kunnen betalen aan huisjes van ouderen die al in het
ondersteuningsprogramma zitten. Begin 2019 hebben hevige regens flinke schade aangericht aan de
eenvoudige hutjes waar deze ouderen in leven. De herstelwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk
met inzet van het eigen team en eenvoudige middelen worden uitgevoerd. Naar verwachting zal dat
in de tweede helft van 2019 zijn beslag krijgen.
Er zullen in 2019 verdere stappen worden gezet om de energie- en watervoorziening onafhankelijk
te krijgen van het elektriciteits- en waternet. Dit vanwege de grote onbetrouwbaarheid van de
elektriciteits- en watervoorziening. De gelden van de Wilde Ganzen zijn hiervoor bedoeld en
verdere fondsen zullen worden geworven om dit verder uit te breiden. Concreet zullen extra
zonnepanelen en accu's worden geplaatst om verlichting en airconditioning mogelijk te maken.
Daarmee kan tevens worden bespaard op de brandstof voor het aggregaat.
Begin 2019 zal een nieuwe film worden gemaakt om in beeld en geluid duidelijk te maken wat in en
rond de kliniek Baruch HaShem en Ahava Ministries is gerealiseerd en hoe het daar reilt en zeilt.
Deze film zal onder andere via de website te bekijken zijn. Daarmee wordt zichtbaar wat sinds 2011
met steun vanuit Nederland is ontstaan.
Het bestuur dankt iedereen die in 2018 een gift heeft gegeven of op andere wijze heeft bijgedragen,
voor hun betrokkenheid. We hopen dat we in 2019 opnieuw op deze betrokkenheid en ondersteuning
kunnen rekenen om samen de doelstellingen van Ahava Ministries voor de bevolking van het
Chikhwawa-district in Malawi te realiseren.
21 maart 2019
Het bestuur
R. Fisser (voorzitter)
E.J. van Diggelen (penningmeester)
P. Rijsdijk (secretaris)
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BALANS (in euro’s)
31 december 2018

31 december 2017

95.157
---------95.157
======

96.749
---------96.749
======

95.157
----------95.157
======

96.749
----------96.749
======

ACTIVA

Liquide middelen

PASSIVA
Fondsen bestemd voor de doelstelling

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro’s)
2018
Ontvangen giften
Waarvan voor:
Algemene en persoonlijke bijdragen
Bouwprojecten en gezamenlijke acties
Overige projecten en personeel Ahava Ministries

100%

50.677

2017
100%

68.837

39.767
10.910

41.383
11.746
15.708

29

108

Totaal baten

50.706

68.945

Betaald voor persoonlijke ondersteuning
Ahava Ministries exploitatie en projecten
Bouwprojecten

10.000
41.891
-

10.000
27.479
11.521

Totaal voor de doelstelling

51.891

49.000

Fondsenwerving
Bank- en beheerkosten
Totaal verwervingskosten

232
175
407
---------1.592
=====

55
2.371
2.426
--------17.519
=====

Rentebaten

Mutatie in fondsen bestemd voor de doelstelling

0,8%

3,5%
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KASSTROOMOVERZICHT (in euro’s)

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

2018

2017

50.677
29
-10.000
-41.891
-407
---------1.592
=====

68.837
108
-10.000
-27.479
-11.521
-2.426
--------17.519
=====

96.749
-1.592
---------95.157
======

79.230
17.519
---------96.749
======
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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.
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 2018 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.
Presentatiewijziging
In afwijking van voorgaande verslaggeving worden bedragen die bestemd voor de doelstelling
aangeduid als fondsen. Voor zover deze fondsen in een jaar nog niet zijn uitgegeven aan de
doelstelling vormen ze geen onderdeel van het resultaat van het jaar. In het jaar waarin ze worden
uitgegeven vormen ze onderdeel van het totaal bestemd voor de doelstelling.
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 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 Ouderen- VoedselPersoonBouwen
zorg en
hulp
lijke projecten *)
opleidingen
kinder- (noodhulp- ondersteuwerk
fonds)
ning
per 31 december 2016
1.406
1.335
8.694
8.026
10.125
specifieke giften
9.525
6.183
0
0
11.746
algemene giften
0
0
7.590
0
besteed aan de doelstelling
-10.691
-6.902
0
-10.000
-11.521
rentebaten
0
0
0
0
0
overige kosten
0
0
0
0
0
per 31 december 2017
240
616
8.694
5.616
10.350
specifieke giften
4.410
6.500
0
0
0
algemene giften
0
0
11.105
0
besteed aan de doelstelling
-4.435
-6.561
0
-10.000
0
rentebaten
0
0
0
0
0
overige kosten
0
0
0
0
0
per 31 december 2018
215
555
8.694
6.721
10.350

Ahava
Ministries
en overig

Totaal

49.644
0
33.793
-9.886
108
-2.426
71.233
0
28.622
-30.895
29
-407
68.622

79.230
27.454
41.383
-49.000
108
-2.426
96.749
10.910
39.767
-51.891
29
-407
95.157

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.
Voor de bouw van het stafhuis staat per 31 december 2017 en 31 december 2018 nog een
contractuele slotbetaling open van 5% van de bouwsom. Daarnaast is in 2017 voor de bouw van het
Moringa drooghuis 5.000 euro ontvangen en bestemd. De bouw daarvan wordt in 2019 verwacht.
Het percentage verwervingskosten bedraagt 0,8% (2017: 3,5%). In 2017 is geïnvesteerd in
technische verbetering van de website ahava-malawi.com, inclusief de toevoeging van een
betaalmodule voor giften. In 2019 zal weer geïnvesteerd worden 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.
Leiden, 21 maart 2019
De bestuurders:
R. Fisser
E.J. van Diggelen
P. Rijsdijk
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Bijlage (geen deel uitmakend van het Financieel Verslag van de Stichting)

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

Begroting
2018

Realisatie
2018

Realisatie Begroting
2017
2019

Baten

Bouwproject en overige specifieke bestemmingen
Gezamenlijke acties (Wilde Ganzen)
Persoonlijke giften via Stichting OWZ/VPE-Zending
Overige giften
Ontvangen giften
Rentebaten
Overige opbrengsten
Bestemd voor de doelstelling

10.000 39.240
10.000 15.403
10.000 10.267
40.000 39.767
70.000 104.677
500
109
500
1.417
71.000 106.203

34.491
9.125
41.782
85.398
264
85.662

15.000
10.000
40.000
65.000
100
1.000
66.100

6.000
14.000
44.000

1.514
14.410
38.060

780
12.813
40.409

4.000
14.000
43.000

64.000

53.984

54.002

61.000

1.000
2.000
3.000

232
175
407

55
2.371
2.426

1.000
3.000
4.000

35.000
35.000

35.186
35.186

7.610
7.610

25.000
25.000

Totaal uitgaven

102.000

89.577

64.038

90.000

Mutatie beschikbare geldmiddelen

-31.000

16.626

21.624 -23.900

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