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Aan het bestuur van: 
 
Eva Demaya Stichting 
Heulweg 103 
2295 KD  KWINTSHEUL 

  Behandeld door Datum 
  C.G.M. van Rijn 24 juni 2020 

Geacht bestuur, 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening aan over het boekjaar 2019.  
 
Het bestuur verslag 2019 van de Eva Demaya Stichting geeft informatie over de activiteiten van het 
Stichtingsbestuur over het jaar 2019. 

De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten voor 2019 en de 
toelichting daarop. Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in euro’s. 
 
 
 
Aldus naar waarheid opgesteld door: 
 
 
 
 
 
 
P.H.M. van Rossum 
Voorzitter Eva Demaya Stichting 
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Informatie over de stichting 

Doelstelling, missie en visie 
Eva Demaya stichting is een zogenaamde kleine fondsenwervende organisatie. Het heeft geen  
winststreven.  
Het statutaire doel van de stichting is als volgt: het verlenen van steun aan het Eva Demaya-centrum 
in Malawi. 
 
Centraal Bureau Fondsenwerving en belastingdienst  
De stichting beschikt over het CBF-certificaat voor Kleine Goede Doelen. De stichting is door de 
belastingdienst erkend als een zogenaamde ANBI stichting. Het ANBI nummer is.8070.01.739 
 
Governance 
De Eva Demaya Stichting kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een aantal 
Activiteiten Commissies. De taakverdeling is als volgt: de dagelijkse organisatorische zaken liggen bij 
het dagelijks bestuur, de AC commissies bereiden fondsenwervende acties voor en het algemeen 
bestuur heeft beleidsmatige taken. 
 
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van de Eva Demaya Stichting uit: 
voorzitter  : P. van Rossum 
penningmeester  : C. van Rijn 
secretaris  : M. Jongerius-van Holst 
lid   : M. Enthoven 
lid   : K. Brenninkmeijer 
lid   : G. van Adrichem 
lid   : G Hindriksen 
 
Alle bestuursleden van de Eva Demaya Stichting zijn onbezoldigd.  
 
Het bestuur stelt zich ten doel de kosten van fondsenwerving slechts te beperken tot een minimum 
aan algemene kosten. Door veel vrijwilligerswerk en sponsors is dit in 2019 weer haalbaar gebleken. 
Het bestuur is daar alle vrijwilligers en sponsors zeer dankbaar voor. 
 
De inhoud van de diverse vergaderingen wordt bepaald door de benodigde interne coördinatie van de 
activiteiten m.b.t. de fondsenwerving, de opstelling van begrotingen en het beleidsplan van het Eva 
Demaya Centre in Malawi. Tevens wordt de communicatie met donateurs, externe hulporganisaties 
en –instellingen en de leiding van het Eva Demaya Centre doorgesproken.  
 
Risico’s en onzekerheden 
In het huishoudelijk regelement is opgenomen dat het algemeen bestuur in dit kader streeft naar 
langdurende steun. We onderkennen daarbij het risico dat als de fondsenwerving stokt daarmee de 
steun onder druk komt te staan.  
 
Financieel beleid 
Het algemeen bestuur heeft als beleid geformuleerd dat er een zodanige vermogenspositie (buffer) 
nodig is dat 3 jaar zonder inkomsten toch nog steun gegeven kan worden aan het Eva Demaya 
centrum. Hiervoor wordt een continuïteitsreserve aangehouden van € 420.000. 
 
Het algemeen bestuur is steeds op zoek naar donateurs onder particulieren, bedrijven, 
bedrijfsverenigingen, scholen en organisaties zonder winststreven. Daarnaast wordt er meerdere 
malen per jaar een actie georganiseerd. 
 
Het bestuur en alle vrijwilligers betrokken bij het werk van onze stichting zijn onbezoldigd. Mede 
daardoor wordt een zeer hoog percentage van de ingezamelde gelden besteed aan onze doelstelling. 
Voor de noodzakelijke kosten wordt eerst gezocht naar sponsormogelijkheden, pas als dat niet lukt 
worden alleen strikt noodzakelijke kosten gemaakt. 
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Doelrealisatie 
 
Activiteiten Commissies 
Er zijn twee commissies actief die specifieke acties voorbereiden, zoals de wandeltocht en een pub 
quiz voor donateurs en belangstellenden. Het Algemeen bestuur blijft de eindverantwoordelijke voor 
de uitvoering van de acties. Daarnaast geven we presentaties over het werk van het Eva Demaya 
centrum aan bijvoorbeeld scholen en instellingen. 
 
Acties 
In 2019 werden verschillende acties gevoerd. 
Samen met nieuwsbrief 39 zijn acceptgirokaarten meegestuurd, wat tot een mooi resultaat heeft 
geleid. 
In maart is de Eva Demaya wandeltocht georganiseerd, die ondanks de slechte weersvoorspellingen 
erg gezellig en zeer geslaagd was. 
In juni is een perkplantenactie met succes gevoerd. 
In november is een pub quiz georganiseerd in de kantine van sportvereniging KMD te Wateringen. 
Een geweldige avond waar veel belangstelling voor was: een uitverkocht huis! 
 
Projecten 
In 2018 is gestart met de bouw van de middelbare school in Luviri, dit project wordt ondersteund door 
de Wilde Ganzen en is in 2019 gereed gekomen. De bouw van 2 hostels bij deze school is een project 
voor 2020. 
 
Communicatie 
Ten behoeve van een goede communicatie verstrekt de Eva Demaya Stichting tweemaal per jaar 
nieuwsbrieven. In 2019 verschenen nieuwsbrief 39 en 40. Ze zijn als bijlage aan dit rapport 
toegevoegd. Frequent wordt ook informatie verstrekt via onze website en Facebook. Ook zijn diverse 
publicaties verschenen in regionale bladen. De website www.evademaya.nl  voldoet aan alle normen 
van transparantie zoals de Nederlandse wetgeving vraagt. De website is  in het Nederlands en Engels 
geschreven.  

Verwachte gang van zaken 2020 

Het Eva Demaya centrum gaat verder met haar goede activiteiten en heeft een begroting ingediend 
die ongeveer gelijk is aan 2019. De Eva Demaya stichting zal dit mogelijk maken. 
Ook is in 2020 gestart met de bouw van 2 hostels ten behoeve van de middelbare school in Luviri. 
Sponsoren/financiëring voor dit project is al geregeld. 
 
Er is een dalende trend waarneembaar in actiebereidheid van derden voor Afrika. Gelukkig heeft de 
Eva Demaya stichting een vermogen achter de hand en een aantal stichtingen en foundations die ons 
al jarenlang ondersteunen, waardoor er geen direct gevaar bestaat voor de continuïteit van het Eva 
Demaya centrum. 
 
Het bestuur en alle vrijwilligers blijven zich volledig inzetten om de benodigde gelden binnen te halen 
om haar doelstelling, de blijvende ondersteuning van het Eva Demaya centrum, te kunnen 
verwezenlijken.  
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Analyse van de financiële positie 

Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de 
gegevens van de balansen van de afgelopen jaren (afgerond op honderden euro’s). 

Financieringsstructuur 

 
31 december 

2019    
31 december 

2018    
Mutatie 

                     € % € % € 

Kapitaalcomponenten 
Vlottende activa  476.300 100 528.200 100  
                    
          476.300  100  528.200  100   
          

 
Vermogenscomponenten 
Reserves en fondsen  476.300 100 528.200 100 
Vlottende passiva   0 0 0 
                    

         476.300  100  528.200  100   
            

Werkkapitaal 
Het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden, het werkkapitaal, kan uit de 
balans als volgt worden afgeleid: 
 31 december 

2019 
 31 december 

2018 
         € € 

Vorderingen  100 100 
Liquide middelen  476.200 528.200 
         

Totaal vlottende activa  476.300 528.300 
Kortlopende schulden  0 0 
         

Werkkapitaal  476.300 528.300 
    

 
De mutatie van het werkkapitaal bedraagt:  -52.000 +85.600 
 .   

 

Kasstroomoverzicht 
De liquide middelen zijn afgenomen met € 52.000 Deze afname kan met het onderstaande 
kasstroomoverzicht nader worden gespecificeerd. 

 2019  2018 
             € € € € 

Resultaat   -51.900  85.600 
Mutatie schulden     0 
Mutatie vorderingen   -100  400 
            Toename liquide middelen    -52.000  86.000 
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Analyse van het resultaat 

Ter analyse van het resultaat dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op gegevens van 
de staat van baten en lasten van de afgelopen jaren (afgerond op honderden euro’s). 
 
Resultaat boekjaar  
Het boekjaar 2019 sluit met een negatief resultaat van € 51.900. Het resultaat over het boekjaar 2018 
bedroeg € 85.600 Dit betekent een afname van € 137.500.  
Het navolgende overzicht is ontleend aan de staat van baten en lasten en is afgerond op honderden 
euro’s. 
 

   2019  Begroot 2019  
2007 

 2018 

        
       

Som der baten         186.900  103.600  306.000 

        

Lasten:        

Besteed aan doelstellingen   236.000  149.500  216.900 

Wervingskosten   1.200  2.000  2.000 

Kosten beheer en administratie   1.300  3.500  1.400 

Som van de lasten   238.500  155.000  220.300 

        

Saldo voor financiële baten en lasten   -51.600  -51.400  85.700 

Financiële baten en lasten 
 

 
300  1.100  100 

        

Resultaat   -51.900  -50.300  85.600 

 
De ontwikkeling van het tekort is veroorzaakt door: 
 

 €  € 
 
Factoren waardoor het resultaat afneemt 
Toename kosten doelstelling Eva Demaya Centre 19.100 
Afname som der baten 119.100 
Afname financiële baten en lasten 200 
          Afname  138.400 

 
Factoren waardoor het resultaat toeneemt 
Afname wervingskosten 800 
Afname kosten beheer en administratie 100 
        Toename  900 
         

Afname resultaat   137.500 
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Meerjarenoverzicht 
De overschotten van de afgelopen vijf jaren laten zich als volgt weergeven:  
 
 2019  2018  2017  2016  2015 
                     € € € € € 

Som der baten 186.900 306.000 183.000 213.900 175.200 
 
Kosten 
Besteed aan doelstellingen 236.000 216.900 163.100 177.800 187.000 
Wervingskosten 1.200 2.000 1.300 1.600 3.000 
Kosten beheer en administratie 1.300 1.400 1.200 1.300 2.000 
                    Som der lasten 238.500 220.300 165.600 180.700 192.000 

 
Saldo voor financiële baten  
en lasten -51.600 85.700 17.400 33.200 -16.800 
Financiële baten en lasten -300 100 200 1.400 3.300 
                     

Resultaat -51.900 85.600 17.600 34.600 -13.500 
          

 
 
In grafiekvorm geeft dit het volgende beeld: 
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Balans per 31 december 2009 

 

    Balans per 

ACTIVA 

 

  31 december 2019  31 december 2018 

               € € € € 

 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
Overlopende activa 70  194 
 -----------------  --------------- 
  70  194 
 
Liquide middelen  476.199  528.165 
  -----------  ------------ 
  476.269  528.359 
  ======  ====== 
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Regel t.b.v. de opmaak  

 

31 december 2019 (na bestemming van het resultaat)               

PASSIVA 

  31 december 2019  31 december 2018 

               € € € € 

 
Reserves en fondsen 
 
Continuïteitsreserve 420.000  420.000 
Bestemmingsreserve 13.278  59.188 
Bestemmingsfondsen 42.991  49.014 
 --------------  -------------- 
  476.269  528.202 
 
Kortlopende schulden 
 
Nog te betalen bedragen  0  157 
  ------------  ------------- 
  476.269  528.359 
  =======  ======= 
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Staat van baten en lasten over 2019 

   2019  Begroot 
2007 

 2018 

        
       

Baten        €     € 

Baten van particulieren    66.681  26.650  149.702 

Baten van bedrijven    0  0  35.000 

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven                

 
 

120.186  77.000  120.980 

        

Som der baten         186.867  103.650  305.682 

        

Lasten: 
          

 
 

     

Besteed aan doelstellingen        

Eva Demaya Centre   233.677  147.509  211.580 

Projectmanager   2.276  2.000  5.072 

Totaal besteed aan doelstellingen   235.953  149.509  216.652 

        

Wervingskosten   1.214  2.000  2.034 

Kosten beheer en administratie   1.325  3.550  1.428 

Som van de lasten   238.492  155.059  220.114 

        

Saldo voor financiële baten en lasten   -51.625  -51.409  85.568 

Financiële baten en lasten 
 

 
-311  -1.100  -81 

        

Resultaat   -51.936  -50.309  85.487 

 
Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging/onttrekking aan: 

 
 

     

Bestemmingsreserves   -45.913    36.473 

Bestemmingsfondsen   -6.023    49.014 

   -51.936  -0  85.487 

 

 

 
 

2019  
 

 
 

Begroot 
 

 
 

2018 

       

       

Bestedingspercentage lasten 99%   96%  98% 

(Bestedingen aan doelstelling/ 
Som der lasten) 

 
 

    

       

Bestedingspercentage baten 126%   148%  98% 

(Bestedingen aan doelstelling/ 
Som der baten) 
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Toelichting algemeen 

Algemeen 
Eva Demaya Stichting is statutair gevestigd te Kwintsheul. 
 
Doel 
Het statutaire doel van de stichting is als volgt: het verlenen van steun aan het Eva Demaya-centrum 
in Malawi. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor  kleine 
fondsenwervende organisaties zonder winststreven (RJk C2). 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 
De overige vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening 
houdend met mogelijke oninbaarheid. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de formele toezeggingen zijn gedaan dan wel zijn 
ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze geleden c.q. voorzienbaar 
zijn. 
 

Grondslagen van begroting 

Begroting 
Als vergelijkende cijfers zijn de bedragen van het verslagjaar 2018 en de begroting 2019 opgenomen. 
De begroting voor 2019 is op 07-01-2019 door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd. 
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Toelichting op de balans 

VLOTTENDE ACTIVA 

 
Overlopende activa 31-12-2019  31-12-2018 
         € € 

Rentevordering  70 194 
Nog te ontvangen lijfrenteschenking  0 0 
Vooruitbetaald vergoeding Eva Demaya centrum  0 0 
          70 194 
    

 

 

VLOTTENDE PASSIVA 

 
Overlopende passiva 31-12-2019  31-12-2018 
         € € 

Bankkosten  0 15 
Contributie 2019 KWBN  0 142 
     
       0 157 
    

 

Liquide middelen 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.  
 
Kas en bank  31-12-2019  31-12-2018 
         € € 

Rabo Rekening courant 1422.36.519  89.398 86.488 
ING Rekening courant 66.36.60.866  658 728 
ING Spaarrekening 66.36.60.866  88.587 88.543 
ASN Bank 92.77.30.502  89.755 89.706 
SNS Bank 85.99.65.104  90.603 90.511 
Rabo Bedrijf Telerekening 3436.568.414  117.198 172.189 
          476.199 528.165 
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RESERVES EN FONDSEN 

 €  € 
Continuïteitsreserve    
    Stand per 1-1-2019   420.000 
Toevoeging  0   
Afname 0   
           0 
        Stand per 31-12-2019   420.000 
    

 
 
Het algemeen bestuur heeft als beleid geformuleerd dat er een zodanige vermogenspositie (buffer) 
nodig is dat 3 jaar zonder inkomsten toch nog steun gegeven kan worden aan het Eva Demaya 
centrum.  
 
 

€  € 

Bestemmingsreserve    
    Stand per 1-1-2019   59.188 
Af: Tekort overschot 2019 -51.936   
Bij: van bestemmingsfonds 6.023   
           -45.913 
        Stand per 31-12-2019   13.275 
    

 
 
Het bestemmingsreserve wordt aangehouden voor het statutair bepaald doel: het onderhouden van 
het Eva Demaya centrum.  
 
 
Bestemmingsfondsen  31-12-2019  31-12-2018 
         € € 

 Projecten  42.991 49.014 
          42.991 49.014 
    

 
 

 €  € 

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:    

    Stand per 1-1-2019   49.014 

Bij: ontvangen voor bouw van de Hostels 42.991   

Af: besteed aan de  bouw van de Luviri middelbare school  49.014    

          Naar bestemmingsreserve   -6.023 
        Stand per 31-12-2019   42.991 
    
    

    

    Het bestemmingsfonds ultimo 2019 heeft betrekking op giften met een specifieke bestemming bepaald 
door derden. Het betreft in 2019 ontvangen projectbijdragen voor de bouw van de hostels van een 
middelbare school, die na 31-12-2019 worden uitgevoerd/ betaald. 
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 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden 
weergegeven. 

 
      

Baten: 2019  Begroot 
2019 

 2018 

 €  €  € 
Baten van particulieren      

Acceptgiro actie 1.665  750  425 

Wandeltocht 2.481  3.000  3.260 

Maria Stroot Fonds 0  0  3.000 

Plantjes dag 1.849  500  1.742 

Pubquiz 6.735  5.000  5.593 

Acties van particulieren 3.985  2.000  7.430 
Incasso: maanddonaties 3.532  3.600  3.682 

Incasso: kwartaaldonaties 978  900  963 

Incasso: jaardonaties 1.280  1.400  1.355 

Overige donaties van particulieren 29.636  4.500  4.205 

Periodieke donaties door lijfrenten 11.665  3.000  10.140 

Legaten 2.500  0  86.233 

Donatie via website 375  2.000  21.674 

 66.681  26.650  149.702 

      

Baten van bedrijven      

Bedrijven die anoniem wensen te blijven 0  0  49.799 

 0  0  49.799 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 
Organisaties die anoniem wensen te blijven  79.186  42.000  71.181 

Gerard van Kesteren Foundation 41.000  35.000  35.000 

 120.186  77.000  106.181 

      

Som der baten 186.867  103.650  305.682 
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Lasten: 
 
Besteed aan doelstellingen 2019  

Begroot 
2019      2018      

 €  €  € 
Eva Demaya Centre 
Reguliere bijdrage Eva Demaya Centre * 147.500  147.509  140.979 

Extra bijdragen aan Eva Demaya Centre * 33.162  0  12.866 

Schoolproject * 53.015  0  57.735 

 
 

233.677  147.509  211.580 

Projectmanager 2.276  2.000  5.072 

 
 

2.276  2.000  5.072 

 
Besteed aan doelstellingen 235.953  149.509  216.652 

 
 
 
Wervingskosten 2019  

Begroot 
2019  2018 

 €  €  € 

Wandeltocht 290  1.000  941 

Pubquiz 924  1.000  1.093 

 1.214  2.000  2.034 

 
 
      

Kosten beheer en administratie 2019  
Begroot 

2019  2018 

 €  €  € 

Automatiseringskosten 0  500  0 

CBF keurmerk 517  500  508 

Heffingen, contributies en abonnementen 148  600  777 

Verzekeringen 50  150  143 

Kantoorkosten 0  100  0 

Accountantskosten 610  700  0 

Diverse kosten 0  1.000  0 

 1.325  3.550  1.428 

 
 
Financiële baten en lasten 2019  

Begroot 
2019  2018 

 €  €  € 

Rente opbrengsten 94  1.500  194 
Bankkosten 405  400  275 

Totaal kosten van beleggingen      

 314  -1.100  81 

* Nadere toelichting: 
Zie volgende bladzijde.  
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Het Eva Demaya Centre in Malawi is een zelfstandige NGO met eigen verslaggeving. Door onze 
bijdragen zijn de volgende projecten gefinancierd. De bedragen zijn ontleend aan de financiële 
administratie van het centrum zelf en sluiten daarom niet aan met de door ons betaalde bijdragen. 

 
Eva Demaya Centre 2019  Begroot 

2019 
 2018 

 €  €  € 

      

Eva Demaya Centrum 106.105  63.060  62.280 

Gezondheidszorg 37.518  33.651  33.401 

Weeskinderenzorg 18.734  22.109  20.234 

Gemeenschapshulp 23.984  13.822  10.197 

Sport 7.257  5.916  5.916 

Culturele uitwisseling 9.845  8.951  8.951 

      

Totaal reguliere project Eva Demaya Centre 203.443  147.509  140.979 

      

      

Hulp voedselnood   0  12.866 

Schoolprojecten 77.522  0  57.735 

      

Totaal extra projecten Eva Demaya Centre 77.522  0  70.601 
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Ondertekening jaarrekening 

 
 
De onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgemaakte jaarrekening 2019 dient krachtens 
wettelijke bepalingen ondertekend te worden door de bestuurders van de vennootschap. 
 
 
 
Kwintsheul, 24 juni 2020 
 
 
P.H.M. van Rossum 
(voorzitter) 
 
 
C.G.M. van Rijn 
(penningmeester) 
 
 
M.M. Jongerius – van Holst 
(secretaris) 
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Kerkstraat 43-c

2295 LB Kwintsheul

T. 0174 29 84 85
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Eva Demaya Stichting. 
T.a.v. het bestuur 
Heulweg 103 
2295 KD  KWINTSHEUL 
 
Referentie: 10810-2019-JJ     Kwintsheul, 24 juni 2020 

Betreft: jaarrekening 2019 

 
Geachte bestuur, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.  
 
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen. 
 
Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Eva Demaya Stichting te Kwintsheul is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 
lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". 
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 
van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende 
organisaties zonder winststreven (RJk C2). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende 
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Eva Demaya Stichting. 
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te 
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.  
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
 
Boutkan & Partners,  

 

 
 
A.J. Jongerius 
Accountant-Administratieconsulent  
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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  

 

Vanuit Malawi brengt Jacqueline haar trouwe lezers 

weer op de hoogte van de gebeurtenissen en 

activiteiten in en rond het Eva Demaya Centrum. 

Naast een eerbetoon aan de belangrijkste bestuurder 

in het gebied van het Centrum, vertelt Jacqueline over 

de voortgang van de bouw van de Luvirischool.  

In deze nieuwsbrief vindt u ook het overzicht van de 

activiteiten die door het Centrum in 2018 zijn 

ondernomen, op de vertrouwde terreinen van 

gezondheidszorg, onderwijs, gemeenschapszorg en 

sport.  

Veel leesplezier met deze 39e editie van de 

nieuwsbrief. 

 

Chief Chikulamayembe  
door Jacqueline 
 

In Malawi vervullen dorpshoofden een belangrijke 

functie. Als traditionele leiders zijn zij de 

ordehandhavers in de dorpen, ze bemiddelen bij ruzies 

en hebben zeggenschap over het grondbezit. Zij zijn 

de beschermers van lokale gewoontes, de taal en de 

cultuur. Iedere gemeenschap van rond de 150 

personen heeft een dorpshoofd. Voor een wat groter 

gebied van enkele dorpen is er een groepdorpshoofd 

die de dorpshoofden aanstuurt. 

Nog hoger op de traditionele bestuursladder in Noord 

Malawi staan de senior groepsdorpshoofden en de 

principale groepsdorpshoofden. En al deze bestuurders 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de Chief. 

Malawiërs op het platteland  identificeren zich meer 

met hun Chief dan met de centrale overheid of zelfs 

met hun land. Voor de meeste mensen is de Chief de 

belangrijkste autoriteit. 

 

Kortgeleden is de Chief in het gebied van het Centrum 

helaas overleden.  

Chief  Chikulamayembe regeerde al bijna 40 jaar over 

het gebied en  was een uiterst prominent persoon die 

zijn functie als traditionele leider zeer serieus nam. 

Jarenlang was hij ook de voorzitter van de Raad van 

Traditionele Leiders voor de President en het Kabinet. 

Fameus in heel Malawi en gemakkelijk in de omgang 

was hij een graag geziene Chief tijdens officiële 

functies en publieke gelegenheden.  

 

Het was Chief Chikulamayembe die in augustus 1999 

land beschikbaar stelde voor de bouw van het Eva 

Demaya Centrum. In juli van dat jaar hadden 

Jacqueline en haar echtgenoot John kennis gemaakt 

met Chikulamayembe en hem het idee van het op te 

richten Centrum uitgelegd. Hij verwelkomde hen van 

harte en een maand later wees hij de plek aan waar 

het Eva Demaya Centrum gevestigd zou worden. 

 
                    De Chief bij de opening van het Centrum 

 

In het jaar 2001 werd Chikulamayembe beschermheer  

van het Centrum en dat is hij tot zijn overlijden 

gebleven. Het was ook Chief Chikulamayembe die in 

september 2002 het Centrum officieel openende.  

Dit was een feestelijke aangelegenheid met veel 

genodigden, muziek en dans. Daarna was de Chief bij 

iedere belangrijke gebeurtenis van het Centrum 

aanwezig,  zoals bij het tien- en vijftienjarig jubileum.  

Het is bij die gelegenheden dat ook vele bezoekers en 

vrijwilligers van het Centrum kennis hebben gemaakt 

met Chief Chikulamayembe en zijn kleurrijke en 

eerbiedwaardige gevolg. 

 

 
    De Chief en zijn gevolg bij het 15-jarig jubileum 

 

Het was voor zowel Jacqueline en de vele 

medewerkers van het Centrum bijzonder bemoedigend  

en inspirerend dat de Chief vanaf het allereerste 

moment het Centrum een warm hart heeft 

toegedragen en hen heeft gesteund bij de uitvoering 

van hun werk. 

 

Chikulamayembe was de hoogste bestuurder van een 

groot gebied met in totaal ongeveer 250.000 
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inwoners.  Hij genoot veel respect en bewondering van 

zijn onderdanen.  

 

 
 

Chikulamayembe is 86 jaar oud geworden. Hij heeft 

een staatsbegrafenis gekregen met alle eerbetoon die 

daarbij hoort, in bijzijn van de President.  

Hij laat een grote leegte achter en zal in zijn dorpen 

en op het Centrum zeer gemist worden. 

 

Bouw Luviri middelbare school  
door Jacqueline 
 

In mei van het afgelopen jaar is Eva Demaya 

begonnen aan de bouw van een geheel nieuwe 

middelbare school. Dit project wordt uitgevoerd in 

samenwerking met de chiefs en bewoners van het 

district Rumphi en met het ministerie van onderwijs.  

 

Na de bouw gaat de overheid de school beheren, en 

de verwachting is dat er jaarlijks ruim 400 studenten 

middelbaar onderwijs zullen volgen. De bouw zal in 

totaal 2 jaar in beslag nemen. Financiering is zeker 

gesteld door de Stichting Eva Demaya en door de 

projectondersteuning van Wilde Ganzen en een aantal 

financiers uit Nederland. De bouw vordert goed en kan 

gevolgd worden via de website, zie  

http://www.evademaya.nl/category/school-

bouwproject/ . 

 

 

Beroepsopleiding voor de eerste 

timmervrouw  
door Jacqueline 
 

Ieder jaar verzorgt het Centrum een beroepsopleiding 

voor jongeren. In het afgelopen jaar is voor het eerst 

een jonge vrouw opgeleid tot timmervrouw. Dit is een 

unieke ontwikkeling. Het leven in de dorpen van 

Malawi is erg traditioneel en de mensen houden het 

liefst vast aan hun rollenpatronen. Dit keer echter 

meenden Jacqueline en de gemeenschap die de 

gegadigden voor de beroepsopleiding voordragen, dat 

ook een vrouw het timmerberoep kan leren en 

uitvoeren. Pyela Chisale is de uitdaging aangegaan en 

heeft de opleiding voltooid. Met zowel diploma als een 

basisuitrusting aan timmergereedschap en -materialen 

is zij nu begonnen aan het opbouwen van haar eigen 

bedrijfje.   

 

 
    Pyela leert alle ins en outs van houtbewerken 

 

 

Bedankt 
door Jacqueline 
 

Chief Chikulamayembe is altijd uiterst dankbaar 

geweest voor al het werk dat het Eva Demaya 

Centrum in zijn gebied verzet heeft. Als beschermheer 

van het Centrum volgde hij met grote interesse alle 

projecten en activiteiten die we in de gemeenschap 

uitgevoerd hebben. Dus namens de Chief, en namens 

alle mannen, vrouwen en kinderen die door het werk 

van Eva Demaya geholpen zijn, mijn oprechte dank 

voor jullie steun! 
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Nieuws van de Eva Demaya Stichting 
 

Wandeltocht op 16 maart 
door de activiteitencommissie  

 

Op zaterdag 16 maart gaat het weer gebeuren: de 

jaarlijkse Eva Demaya wandeltocht gaat van start!  

De organisatie hoopt op veel ‘oude bekenden’ onder 

de wandelaars, maar moedigt vanzelfsprekend ook 

nieuwe deelnemers aan om deze gezellige wandeldag 

met tochten door het hele Westland eens mee te 

maken. 

 

De organisatie zet verschillende mooie routes uit, van 

6, 12, 18 en 24 kilometer. De routes worden volledig 

bepijld, een garantie voor relaxed wandelen.  

Op elke route is onderweg koffie, thee, frisdrank of 

een kleine versnapering te verkrijgen.  

De wandeling start vanuit de tropische plantenkas van 

Fachjan in Honselersdijk (Harteveldlaan 6), er is 

parkeergelegenheid maar de organisatie hoopt dat 

veel sportievelingen uit de buurt met de fiets komen. 

Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven.  

De deelnamekosten bedragen 7,50 per persoon, te 

voldoen aan de start.  

Voor meer informatie: zie www.evademaya.nl of 

www.wandel.nl .  

 

 

Uw steun blijft nodig 
door het bestuur 

 

Het was een moedig maar vooruitziend besluit van 

Chief Chikulamayembe om Jacqueline 20 jaar geleden, 

in 1999, volledig te steunen bij het realiseren van haar 

droom een gezondheids- en gemeenschapscentrum te 

bouwen in Luviri. De Chief heeft in de tijd daarna het 

Centrum zien groeien en de gezondheidszorg en de 

economische ontwikkeling in het gebied met sprongen 

vooruit zien gaan. 

 

Maar naast de steun van lokale bestuurders en de 

bevolking kan het Centrum niet zonder de financiële 

ondersteuning die zij ontvangt uit Nederland, van 

sponsoren en donateurs. 

Financiële ondersteuning is essentieel om alle 

projecten voort te kunnen zetten.  

Zo is de bouw van de Luviri school mede mogelijk 

gemaakt door de ontvangst van een mooi legaat van 

de heer Kees van der Knaap uit Wateringen. Het 

centrum is bijzonder blij, dat met dit legaat en de 

steun van Wilde Ganzen de bouw van de school 

gegarandeerd kan worden. 

 

Het bestuur in Nederland is er trots op dat de Stichting 

met al uw hulp de activiteiten van het Centrum kan 

blijven financieren. Wij hopen van harte dat u de 

activiteiten van het Eva Demaya Centrum ook in het 

komende jaar blijft steunen. Boek rechtstreeks op het 

bankrekeningnummer van de stichting 

NL90 RABO 0142 2365 19 of maak voor het overmaken 

van uw gift gebruik van de bij deze nieuwsbrief 

gevoegde acceptgiro. 

Ook via de website kunt u een donatie overmaken, na 

het kiezen van een bedrag en het invullen van uw 

emailadres, wordt u rechtstreeks gelinkt naar uw bank 

voor een overboeking via IDEAL.  

Uw gift wordt goed besteed, hartelijk dank. 

  

 

Agenda 
 

16 maart 2019:  Eva Demaya wandeltocht 

1 november 2019: Pubquiz 
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Nieuws uit het Centrum 
door de redactie  
 

Het werk van het Eva Demaya Centrum in Noord 
Malawi is gericht op het (blijvend) verbeteren van 
de levenssituatie van de bewoners in het gebied. Al 
jaren worden projecten opgezet en uitgevoerd die 
de gemeenschap en de individuele bewoners ten 
goede komen. 
In al die jaren is gebleken dat een van de beste 
manieren om kansen op een beter leven te 
vergroten is het zorgen voor goed onderwijs voor 
jongeren. Zo verzorgt het Centrum al jaren haar 
eigen beroepsopleidingen, voor een tiental 
jongeren. En jaarlijks krijgt een aantal jongeren 
een ‘beurs’ waarmee de kosten voor de middelbare 
school of universitaire opleiding worden vergoed 
door het Centrum.  
In deze 40ste nieuwsbrief vertelt Jacqueline  meer 
over de verschillende manieren waarop vanuit het 
Centrum onderwijs voor jongeren wordt 
gestimuleerd. 
 

Christina  krijgt studiebeurs voor de 
lerarenopleiding 
door Jacqueline 
 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een 
studiebeurs, is het laten zien van studie-inzet en 
goede studieresultaten. Zo’n goede studente is 
Christina Zgambo.  
 

 
     Christina Zgambo (midden) met haar medestudenten 

 
Christina is geboren in 1995 en is de jongste in een 
gezin van 7 kinderen. Haar vader had een goede 
baan bij een grote suikerfabriek in Malawi, tot hij in 
1996 werd ontslagen. Het lukte hem niet om een 
nieuwe baan te vinden en het hele gezin keerde 
noodgedwongen terug naar hun geboortedorp 
Mwazisi. De ouders van Christina hadden geen 
andere keuze dan zichzelf te onderhouden met 
kleinschalige landbouw.   

 
 
 
 
Middelbaar- en vervolgonderwijs in Malawi is erg 
duur in verhouding tot het inkomen van inwoners  
die van de opbrengsten van hun landbouw moeten 
leven. De ouders van Christina hadden moeite om 
de vervolgopleidingen van hun kinderen te betalen. 
De oudste zoon mocht na de middelbare school een 
vierjarige technische vervolgopleiding volgen. Ook 
voor de andere kinderen kunnen zij net aan de 
middelbare school betalen. Maar als Christina in 
2008 toe is aan de middelbare school, is de 
armoede in het gezin zo groot, dat zij moet 
wachten tot 2 oudere zussen hun middelbare 
school hebben afgerond voordat ook voor haar het 
middelbaar onderwijs betaald kan worden. 
 

 
    Studenten volgen de opleiding voor onderwijzer 

 
Christina is dan al 16 jaar. De school ligt 8 km bij 
het ouderlijk huis vandaan en Christina had geen 
andere keuze dan iedere dag in totaal 16 km te 
lopen. Daarnaast hielp ze, als jongste kind thuis, 
haar moeder met de dagelijkse werkzaamheden 
zoals het koken van de maaltijden op een houtvuur 
en het met de hand wassen van de kleren. Het was 
lastig om de draad van goed studeren op te 
pakken, na al die jaren, en haar resultaten waren 
in beginsel niet goed. Maar ze bleek uit te blinken 
in natuur- en scheikunde. Het hoofd van de school 
zag dat Christina wel degelijk kansen verdiende en 
door zijn inzet kreeg ze een beurs om de laatste 
twee jaar van de middelbare school over te doen 
op een kostschool. In 2016 studeerde ze af, met 
uitstekende punten.  
 
Christina was een actieve student met een grote 
sociale betrokkenheid en ze toonde 
leiderschapskwaliteiten. Bij een initiatief van 
UNICEF werd ze gekozen als afgevaardigde voor de 
jeugd van haar regio om gedurende een maand 
werkbezoeken af te leggen in het  Malawische  
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parlement. Ook kreeg ze een cursus in 
computergebruik. Toch was dit voorrecht 
onvoldoende om haar een goede baan te bezorgen 
en zo leken haar kwaliteiten alsnog ongebruikt te 
blijven. Christina had de wens om lerares te 
worden. Vanaf 2017 kreeg ze daarbij steun vanuit 
het Eva Demaya Centrum. Momenteel studeert 
Christina aan het Nalikule College biologie en 
landbouw en in september gaat ze naar het derde 
leerjaar.  
 
De directie van het Eva Demaya centrum heeft veel 
vertrouwen in de capaciteiten van  Christina en ziet 
in haar in de nabije toekomst een uitstekende 
lerares. Zij kan op haar beurt voor de studenten 
die zij les zal geven een bron van inspiratie zijn.  
 

Nog meer studiebeurzen voor 
beroepsopleidingen  
door Jacqueline 
 
Afgelopen jaren heeft het Eva Demaya Centrum 
verschillende jongeren financieel gesteund bij het 
volgen van een beroepsopleiding. 
 

 
     Studenten met een studiebeurs (niet de genoemde   
      jongeren) 

 
In 2014 volgt Chimemwe Mkandawire uit Chikwawa 
de verpleegkundigenopleiding. Chimemwe is nu 
werkzaam in een overheidsziekenhuis in de 
hoofdstad.   
In 2015 volgt Vitumbiko Myota uit Jumbi eveneens 
de verpleegkundigenopleiding. 
Vitumbiko loopt op dit moment stage en studeert in 
januari af.   
In 2016 start Tobias Munthali uit Kamphenda met 
de opleiding voor onderwijzer.  
Tobias is afgestudeerd en begint in september met 
zijn eerste baan. 
 

Bouw en onderhoud van scholen 
door Jacqueline 

 
Onderwijs geven is onmogelijk zonder de minimale 
voorziening van een schoolgebouw. Het Eva 
Demaya Centrum heeft in de afgelopen 15 jaar een 
grote bijdrage geleverd aan talloze bouw- en 
onderhoudsactiviteiten voor scholen in het 
werkgebied, waaronder de bouw van 3 
basisscholen en de bouw van 2 klaslokalen voor 
een middelbare school. 
 

 
     Een school zonder dak,  het Centrum zorgt voor een 

nieuw dak met golfplaten 

 
Daarnaast helpt het Centrum structureel met het 
onderhoud aan talloze basis- en middelbare 
scholen. Zo worden jaarlijks vele grasdaken van 
kleine basisscholen in afgelegen dorpen 
gerepareerd. En soms worden leermaterialen 
gedoneerd aan basisscholen. 
 
Momenteel wordt een middelbare school gebouwd 
voor het Luviri-district,  voor 400 studenten per 
jaar. Dit is veruit het grootste project op 
onderwijsgebied dat Eva Demaya ooit heeft 
gecoördineerd. De bouw is vorig jaar begonnen en 
omvat 4 grote klaslokalen, 6 lerarenhuizen, een 
administratiekantoor en alle bijbehorende sanitair.  
 
 

Centrum twintig jaar jong 
door Jacqueline 
 
Op 3 augustus 2019 was het twintig jaar geleden 
dat dorpshoofden in het Rumphi-district land 
beschikbaar stelden voor het vestigen van het Eva 
Demaya Centrum.  
Dit was het allereerste begin voor de bouw van een 
gezondheidscentrum.  
In eerste instantie werd er 1,2 hectare land 
beschikbaar gesteld.  
Al snel werd het de dorpshoofden duidelijk dat het 
Eva Demaya Centrum een grote, positieve rol zou 
gaan spelen in hun gebied en gaven zij 
toestemming voor meerdere uitbreidingen. Het 
huidige centrum beslaat een grondgebied van 12,6 
hectare.  
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 Zicht op een deel van het Centrum 

 

Bedankt 
door Jacqueline 

 
Door alle verschillende projecten en activiteiten die 
het Eva Demaya Centrum in de loop der jaren heeft 
kunnen doen, hebben letterlijk vele duizenden 
jongeren de kans gekregen onderwijs te volgen, in 
betere omstandigheden. Honderden van hen 
zouden zonder het Centrum in het geheel geen 
middelbaar onderwijs hebben kunnen volgen.  
 
Viumbiko’s naam betekent 'zegeningen' en dat is 
wat Christina, Chimemwe, Tobias, Vitumbiko  en 
alle jongeren die gesteund zijn bij hun studie, bij 
het volgen van middelbaar onderwijs of een 
beroepsopleiding hebben ervaren. Hartelijk dank 
aan de sponsoren die deze steun mogelijk hebben 
gemaakt! 
  

Nieuws van de Eva Demaya Stichting 
 
 

Noteer alvast: pubquiz op 1 november 
door de activiteitencommissie  

 

De Eva Demaya pubquiz wordt op vrijdag 1 
november voor de 4ee keer gehouden en is nu al 
hét gezellige avondje waar halsreikend naar wordt 
uitgekeken! 
 
De uitnodigingen worden rond 1 oktober verstuurd 
en dan start ook de inschrijving. Voor wie goed 
beslagen ten ijs wil komen zoekt alvast zijn 
teamgenoten op en zorgt voor de benodigde 
‘trainingen’ vooraf.     
 
 

Steun het Eva Demaya Centrum 
door het bestuur  
 
Het Eva Demaya Centrum is op meerdere fronten 
actief. Met grote inzet werken Jacqueline en haar 
medewerkers aan een betere gezondheid, een 
hoger onderwijsniveau, meer welzijn en een beter 

toekomstperspectief voor veel mensen in Noord 
Malawi. Dat is hartverwarmend. Al 20 jaar lang.   
Alles wat door het Centrum wordt bereikt, komt 
alleen tot stand door de financiële bijdragen en 
steun van velen. Ook dat is hartverwarmend. Al 20 
jaar lang. 
Jacqueline en haar medewerkers willen hun werk 
graag voortzetten en rekenen op uw blijvende 
steun. Doe het vandaag nog, met een overboeking 
op rekening NL90 RABO 0142 2365 19  of een donatie via de 
website www.evademaya.nl.  
En wilt u Eva Demaya voor een langere tijd 
steunen, dan is een automatisch incasso een 
zorgeloze manier om dat te regelen. Stuur een 
email naar finance@evademaya.nl voor verdere 
informatie over incasso, periodieke giften en 
andere vormen van steun. 
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Jaaroverzicht 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het bijgaande overzicht worden de belangrijkste  activiteiten van het Centrum samengevat,  in aantallen voor 
2018. 
Het jaaroverzicht van het Centrum over 2018, dat in meer detail de uitgevoerde activiteiten beschrijft (in het 
Engels) kan worden opgevraagd bij het secretariaat. 
 

 

Behandelde patiënten in de polikliniek 
NB: Dit aantal is bijna 4 maal zoveel als het jaar ervoor, door 
de malaria-uitbraak 

14.115 

Aantal bevallingen 53 

Zwangerschapscontroles (nieuw) 209 

Vaccinaties van kinderen  300 

Nieuw geregistreerde cliënten voor behandeling in de aids-
kliniek op het Centrum  

36 

In behandeling voor HIV/AIDS 409 

Mensen getest op HIV/AIDS 1780 

Percentage HIV negatief getest  96,7% 

 

Homeopathische behandelde patiënten op het Centrum 2751 

Homeopathische behandelde patiënten in de dorpen  
(door 11 homeopathie-assistenten, 9 homeopathie 
gezondheidswerkers en 8 eerste hulp werkers) 

4800 

 

Aantal bezoekers/aanwezigen bij  HIV/AIDS 
voorlichtingsbijeenkomsten 

2058 

Aantal cliënten geholpen met geboorteplanning 264 

Gedistribueerde voedselpakketten aan ondervoede kinderen, 
ouderen en patiënten 

1944 

Donatie van dekens voor de koude periode  200 

Aantal bijgestane personen met dagelijkse benodigdheden  9 

 

Weesjongeren waarvoor het middelbare schoolgeld is betaald, 
5 studenten zijn geslaagd  

40 

Weesjongeren die een beroepsopleiding hebben afgerond 
(kleermaakster, timmerman, tinsmid en fietsenmaker) 

10 

Collegestudenten voor de opleiding tot onderwijzer/leraar, 
gesteund met studiegeld 

2 

Scholen die geholpen zijn met onderhoud aan de gebouwen of 
materialen om grasdaken waterdicht te maken of les- en 
sportmaterialen hebben ontvangen  

30 

Kinderen op de kleuterschool (met dagelijks pap of fruit) 64 

 

Deelnemende teams aan de door het centrum georganiseerde 
Eva Demaya sportcompetities  

123 

 

Werknemers op het centrum  57 

 




