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€ 

Ook afgelopen jaar mochten wij ons weer gesteund weten door trouwe donateurs, zowel bestaand als nieuw. Een achterban die ook betrokken is op de 
financiën ervaren wij als een rijke zegen en we zijn u oprecht dankbaar voor alle donaties die de stichting het afgelopen jaar mocht ontvangen. Hieronder 
treft u een verkorte weergave aan van de balans en staat van baten en lasten zoals deze is vastgesteld in de laatst gehouden bestuursvergadering. 

Stichting Opdracht in Afrika • IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 • info@opdrachtinafrika.nl • www.opdracht in afrika.nl    |    PAGINA 3

31-12-2014 31-12-2013 2014 2013
€ €  € €

Bezittingen Ontvangsten
Banktegoeden 90.849 63.557 Algemeen 48.129 30.368
Leningen 0 2.294 Projecten Malawi 13.863 15.380
Overig 369 2.916 Kindertehuis Rise & Shine 3.821 10.340

Landbouwproject 75 287
Totaal 91.218 68.767 Home Based Care project 1.250 1.793

Werkgroepen 42.964 7.448
Wells of Joy 11.283 0

Reserves Overig 18.081 8.309
Algemene reserve 38.781 19.903 139.466 73.925
Bestemmingsreserves 6.000 5.000 Uitgaven

44.781 24.903 Algemeen 21.694 17.593
Projecten Malawi 14.414 12.739

Fondsen 5.969 6.520 Kindertehuis Rise & Shine 4.199 7.501
Projecten Malawi 7.256 7.635 Landbouwproject 0 200
Kindertehuis Rise & Shine 978 903 Home Based Care project 9.752 8.809
Landbouwproject 9.426 17.928 Werkgroepen 43.113 7.401
Home Based Care project 9.091 8.699 Wells of Joy 3.000 0
Werkgroepen 8.283 0 Overig 14.286 7.707
Overig 5.434 2.179 110.458 61.950

46.437 43.864 Lasten voor werving baten 7.557 11.793

Totaal 91.218 68.767 Resultaat jaar 21.451 182

Toelichting

o De lening is - mede door koersverschillen - al in 

2014 volledig afgelost.

o In 2014 konden we melding maken van een tweetal 

bijzondere giften: voor algemene besteding werd 

€ 25.000 en specifiek voor kerkbouw in Swaziland 

werd € 10.000 ontvangen. Eerstgenoemde gift is 

deels al aangewend, maar betekent gelukkig ook 

een forse versterking van onze algemene reserve 

voor de komende jaren. Met laatstgenoemde 

gift konden we direct gehoor geven aan een 

noodoproep en aanwenden voor aankoop van een 

perceel in Swaziland waar een kerk op gebouwd zal 

gaan worden.

o Bij “projecten Malawi” kan met name worden 

In Zuid-Afrika is, zoals in begin van deze 
nieuwsbrief is vermeld, geld nodig voor: 
• Kerkbouw Ps. Mozes Chauke in Letlabile:  
  € 3.000 
• Kerkdak van David Dludlu in Mabaloka: € 3.500 
•  Nieuwe evangelisatietent: € 6.500 
 
Voor tegels rondom het kindertehuis Rise & 
Shine kijkt u op www.opdrachtinafrika.nl/tegel. 
Ook kunt u nog altijd een geit kopen bij ons 
geitenproject (¤20) en een dominee adopteren 
(¤25/mnd). Zie hiervoor onze website.

gedacht aan de opzet van het dienstencentrum 

(met bakkerij)   en het geitenproject. 

o Ook dit jaar mochten weer vele donaties voor het 

kindertehuis Rise & Shine (ZA) worden ontvangen. 

De nieuwbouw en verdere inrichting naderen nu 

echt hun voltooiing.

o Onder lokale verantwoordelijkheid en supervisie 

van onze stichting wordt het Home Based Care 

Project (Malawi) uitgevoerd. Ook voor 2015 zijn 

nog gelden beschikbaar om dit project te kunnen 

continueren maar de fondsen hiervoor zijn dan 

volledig aangewend. We zijn uiteraard bezig 

fondsen aan te boren om de voortgang van het 

project zeker te kunnen stellen. Wij zullen u hiervan 

op de hoogte houden.

o In Malawi zijn in 2014 diverse jongerenwerkgroepen 

actief geweest. De werkgroepleden zorgen 

zelf voor het overgrote deel van de benodigde 

financiën voor hun werkzaamheden middels 

diverse acties. 

o In 2014 mochten we het project en donateurs 

van Wells of Joy (Malawi) verwelkomen bij onze 

stichting.

o De “lasten voor werving baten” betreffen de 

drukwerk-/portikosten en de gemaakte reis- en 

verblijfkosten.

Van alle genoemde punten heeft in onze 

nieuwsbrieven uitgebreide informatie gestaan 

zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de 

besteding van uw giften.

Wilt u het volledige jaarrapport inzien? Stuur dan een verzoek aan info@opdrachtinafrika.nl. U krijgt het jaarrapport dan kosteloos toegestuurd / gemaild.

Het leven als kind in Zuid-Afrika en Malawi 
ziet er heel anders uit dan dat van onze 
kinderen in Nederland. Naast het verschil 
in klimaat, cultuur en gezinsleven, zijn ook 
hun toekomstkansen totaal verschillend 
van Westerse kinderen.

Huisvesting 
In Zuid-Afrika wonen veel zwarte kinderen met 
hun moeder en als ze geluk hebben ook met 
hun vader in de zogenaamde RDP huisjes. Deze 
huisjes zijn ontstaan vanuit het “Reconstruction 
Development Programme”, ontwikkeld door 
Nelson Mandela. Hij wilde geen sloppenwijken 

meer en bedacht het plan om aan gezinnen 
kleine identieke bakstenen huisjes op een stukje 
grond te geven. Het toilet bevindt zich daarbij 
in een hokje buiten. De huisjes staan in grote 
buurten bijeen, omringd door een hek en verdeeld 
over het terrein staat grote lantaarnpalen als 
verlichting. Een mooi initiatief, maar helaas 
zie je steeds vaker dat familieleden van de 
gezinnen aan de huisjes golfplaten hutjes 
plakken. Hierdoor ontstaan er de zogenaamde 
“plakkerskampen” en gaat het geheel weer lijken 
op een sloppenwijk.

In Malawi wonen de kinderen met hun moeder, 
soms is er ook een vader, in kleine hutjes van 
zelfgemaakte stenen van de kleigrond. De 
stenen zijn niet altijd gebakken waardoor het 
huisje instort bij een flinke regenbui. Het dak is 
van gras (waar de malariamug zich heerlijk in kan 
nestelen) en moet elk jaar vernieuwd worden 
anders gaat het lekken. De huisjes staan in 
kleine groepjes of gewoon eenzaam in de bush. 
De grond rondom de huisjes wordt elke dag 
zorgvuldig geveegd om slangen te weren. Buiten 
wordt gekookt op een houtvuurtje. Het grootste 
gedeelte van de kinderen in Malawi is niet gewend 
aan een toilet, elektriciteit of stromend water. 

In Zuid-Afrika, maar vooral in Malawi zijn heel veel 
kinderen wees, omdat hun ouders zijn bezweken 
aan hiv/aids. Deze ziekte woekert door beide 
landen en maakt veel slachtoffers. De kinderen 
worden soms door familie of in weeshuizen 
opgevangen, maar helaas zwerven ze ook op 
straat. Daarom is het juist zo bijzonder dat je 
wel overal vrolijk rondspringende kinderen ziet 
die spelen met blikjes of voetballen met een 
balletje gemaakt van lapjes stof.

Onderwijs  
Het basisonderwijs is gratis in Zuid-Afrika en 
van goed niveau. Er zijn naast “witte en zwarte”, 
ook gemengde scholen. Wel moet er een 
schooluniform aangeschaft worden, dit om het 
verschil tussen arm en rijk te minimaliseren en 
zijn schoenen vanwege de hygiëne verplicht. 
Vanwege geldgebrek voor de aanschaf van deze 
kleren gaat voor weeskinderen het onderwijs 
vaak aan hun neus voorbij.

Ook in Malawi is het onderwijs gratis. Maar de 
klassen zijn enorm groot. Tussen de 80 en 100 
kinderen per groep is heel gewoon. Er is weinig 
tot geen lesmateriaal. Zelfs vaak geen krijtje 

voor het schoolbord. Veel scholen hebben een 
half afgemaakt dak vanwege geldgebrek. In de 
regentijd is er dan ook geen les omdat alles en 
iedereen nat wordt. Een schooluniform wordt 
vaak aan de armste kinderen gratis verstrekt en 
schoenen zijn niet verplicht. Tussen de middag 
wordt er gratis pap uitgedeeld. Toch gaat 50% 
van de kinderen in Malawi niet naar school. Het 
analfabetisme is erg hoog onder de Malawianen 
en daardoor vinden ouders het niet nodig hun 

kinderen naar het onderwijs te sturen. De 
gedachte hierachter is dat zij het tot nu toe 
ook hebben gered. 

Kinderen in de kerk 
De kerkdienst is voor de kinderen een leuke 
afwisseling van de wekelijkse sleur. De kleine 
baby’s bivakkeren in een draagdoek bij de 
moeder. Grappig is het om het verschil in 
dragen te zien. In Zuid-Afrika worden de baby’s 
op de rug gedragen en in Malawi hangen ze 
op de rechter heup. Ze slapen gewoon door 
tijdens het dansen en zingen in de dienst. 
Voor de wat grotere kinderen is er tijdens de 
dienst zondagschool. In Zuid-Afrika gaat dat 
er heel gedisciplineerd aan toe. Er worden 
Bijbelteksten uit het hoofd geleerd, die hardop 
worden voorgedragen. In Malawi gaat het 
allemaal wat gemoedelijker en worden veel 
Bijbelverhalen verteld. Natuurlijk wordt er veel 
op z’n Afrikaans gezongen en gedanst.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

HUIDIGE FINANCIËLE NODEN
Opdracht in Afrika ondersteunt o.a. het 
kindertehuis Rise & Shine in Zuid-
Afrika, dat weeskunderen opvangt. 
Kinderen die hiv/aids hebben 
krijgen hier ook medicijnen. 
Verder is er een grote crèche 
om alleenstaande moeders de 
gelegenheid te geven overdag 
te werken. De weeskinderen 
krijgen schooluniformen en 
schoenen zodat ze in ieder geval 
naar school kunnen. In Chikwonde bij een 
kerkje van de EBC in het zuiden van Malawi zijn 

WAT DOET OIA VOOR KINDEREN? er inmiddels ook vergevorderde plannen voor 
het bouwen van een wezenopvang 

gecombineerd met een 
crèche. Verder 

wordt in Malawi 
medische zorg 
geboden aan 
kinderen door 

onze dochter-
organisatie 

Wells of Joy en 
hebben we in ons Home 

Based Care programma van de 
EBC een “under five programme” voor kleine 

kinderen met hiv/aids. Zij krijgen medicijnen 
en medische verzorging en een project 

voor zwanger vrouwen met hiv/aids 
die tijdens hun zwangerschap en 

na hun bevalling een tijd lang 
gevolgd worden. 
Daarnaast geven we in Malawi 
alfabetiseringscursussen aan 
volwassenen en proberen ze 

zo te bemoedigen hun kinderen 
naar school te sturen. Tenslotte 

wordt in beide landen voor de 
zondagscholen kinderevangelisatie-

materiaal verstrekt.

 Kinderen in Malawi, met op de 
achtergrond een hutje van zelfgemaakte 

stenen, kleigrond en een dak van gras

 Zondagschool in Zuid-Afrika

 Malawi: Kinderen in schooluniform krijgen tussen 
de middag gratis pap uitgedeeld

 De "government houses", een initiatief van 
Nelson Mandela. Maar langzaam veranderen de 
RDP-wijken in "plakkerskampen".


