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Beleidsplan 2022 Eva Demaya Stichting 
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1. Doelstelling Eva Demaya Stichting 
 
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan het Eva Demaya Centre in Malawi. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsenwerving. 
De lange termijn doelstelling is het financieel beleid zo te voeren dat er voor minimaal 3 jaar 
een financiële garantie gegeven kan worden aan het Eva Demaya Centre. De huidige 
financiële situatie van de stichting is dat tot en met het jaar 2024 het werk van het Eva 
Demaya Centre gegarandeerd is. 
 
Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk van het ingezamelde geld besteed kan 
worden aan het Eva Demaya Centre zelf in Malawi. Bestuur- en commissie leden en de 
vrijwilligers ontvangen dan ook geen vergoeding. De afgelopen jaren bedroeg het 
percentage kosten niet meer dan 2% van de baten uit eigen fondsenwerving. Ook voor 2022 
wordt naar dit percentage gestreefd. 
 
 

2. Beleid Eva Demaya Centre 
 
Het Eva Demaya Centre heeft als doel activiteiten te ontplooien die de lokale bevolking 
helpen hun levenssituatie te verbeteren, waarbij de gelegenheid geboden wordt aan 
Afrikanen en Europeanen om elkaar, met begrip en respect voor elkanders levenswijze, te 
ontmoeten. 
 
 
Het functioneren van het Eva Demaya Centre is gebaseerd op drie uitgangspunten. Deze 
zijn: 
· respect voor de plaatselijke cultuur en elkaar vanuit een wederzijds begrip en 
  respect ontmoeten, 
· zoveel mogelijk in overeenstemming leven met de natuur en 
· ruimte geven aan ieders eigen spiritualiteit. 
 
De drie basisgedachten vormen, samen met de doelstelling, het kader van waaruit gewerkt 
wordt. 
 
De activiteiten en projecten, die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren, 
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ontstaan door een hulpvraag vanuit de bevolking. De activiteiten gaan zoveel mogelijk uit 
van lokale, cultureel bepaalde gewoonten die ook in deze tijd adequaat zijn. Hiermee vinden 
de projecten directe aansluiting bij de levenssituatie van de betrokkenen en worden al 
bestaande mogelijkheden positief benaderd. 
 
Naast de projecten die ontstaan door de wisselwerking tussen de bevolking en het centrum, 
heeft het Eva Demaya Centre voor één beginproject gekozen op het gebied van 
gezondheidszorg, namelijk het uitvoeren van drie geneeswijzen, te weten de Westerse- 
reguliere geneeswijze, de traditionele geneeswijze en homeopathie. 
 
De bouwstijl en opzet van het centrum reflecteren de drie uitgangsgedachten. 
 
 

3. Werkwijze 
 
De werkwijze waarop projecten worden gerealiseerd is hieronder beschreven: 
1. Het Eva Demaya Centre in Malawi maakt jaarlijks een beleidsplan met een 
    bijbehorende gedetailleerde kostenbegroting. In het beleidsplan worden de  
    projecten en activiteiten beschreven.  
2. Het Algemeen Bestuur van de Eva Demaya Stichting in Nederland beoordeelt 
    de financiële haalbaarheid van het plan en stelt een eigen beleidsplan met 
    begroting voor fondsenwerving op.  
3. De in Nederland opgehaalde donaties, worden op de bankrekening van de 
    Eva Demaya Stichting gestort. De Eva Demaya Stichting maakt periodiek via 
    bankoverschrijving gelden over aan het Eva Demaya Centre. 
4. Er vindt controle plaats dat de aan het Eva Demaya centrum beschikbaar 
    gestelde gelden conform het doel worden besteed. 
 
 
De begroting en beleidsplan voor 2022 zijn opgesteld onder de aanname dat het volgend 
jaar weer mogelijk zal zijn enige wervingsactiviteiten te organiseren als de Covid 
maatregelen dat toelaten. Ook zal er met de wervingsactiviteiten rekening gehouden worden 
met de benodigde fondsen op het Eva Demaya centrum in Malawi.  
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4. Bestuurssamenstelling 

 
De Eva Demaya Stichting kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en 
Activiteitencommissies. De taakverdeling is als volgt: de dagelijkse organisatorische zaken 
liggen bij het dagelijks bestuur, de activiteitencommissies bereiden fondsenwervende acties 
voor en het algemeen bestuur heeft beleidsmatige taken. Bestuur en vrijwilligers zijn 
onbezoldigd. 
 
 
Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar en kent de volgende samenstelling: 
Functie  Naam     
Voorzitter:  Peter van Rossum   
Secretaris:  Ria Jongerius   
Penningmeester: Cees van Rijn   
Bestuurslid:  Gerrie van Adrichem  
Bestuurslid:  Katja Brenninkmeijer  
Bestuurslid:  Geraldine Hindriksen 
Bestuurslid:  Vacant 
   
 
De bestuursleden hebben geen relevante hoofd- en/of nevenfuncties.  
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