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

  Behandeld door Datum 
  C.G.M. van Rijn 27-06-2022 

Geacht bestuur, 

Hierbij bieden wij u het bestuursverslag en de jaarrekening aan over het boekjaar 2021.  
 
Het bestuursverslag 2021 van de Eva Demaya Stichting geeft informatie over de activiteiten van het 
Stichtingsbestuur over het jaar 2021. 

De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten voor 2021 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 2021 bestond het bestuur van de Eva Demaya Stichting uit: 
voorzitter  : P. van Rossum 
penningmeester  : C. van Rijn 
secretaris  : M. Jongerius-van Holst 
lid   : K. Brenninkmeijer 
lid   : G. van Adrichem 
lid   : G Hindriksen 
 
Alle bestuursleden van de Eva Demaya Stichting zijn onbezoldigd.  
 
De inhoud van de diverse vergaderingen van het algemeen bestuur wordt bepaald door 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 in het verleden 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. 
 
Het bestuur stelt zich ten doel de kosten van fondsenwerving slechts te beperken tot een minimum 
aan algemene kosten. Voor de noodzakelijke kosten wordt eerst gezocht naar sponsormogelijkheden, 
pas als dat niet lukt worden alleen strikt noodzakelijke kosten gemaakt.  
 
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. 
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Doelrealisatie 
Het algemeen bestuur is niet meer opzoek naar ‘grote’ donateurs onder particulieren, bedrijven, 
bedrijfsverenigingen, scholen en organisaties zonder winststreven. Bijdragen aan het Eva Demaya 
centrum zullen nagenoeg geheel vanuit de continuïteitsreserve worden gefund. 
 
Er wordt nog wel meerdere malen per jaar een actie georganiseerd. 
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 2021 werden door de corona pandemie geen fysieke acties gevoerd. 
Samen met nieuwsbrief 43 zijn acceptgirokaarten meegestuurd, wat tot een tegenvallend resultaat 
heeft geleid. 
 
Communicatie 
Ten behoeve van een goede communicatie verstrekt de Eva Demaya Stichting tweemaal per jaar 
nieuwsbrieven. In 2021 verschenen nieuwsbrief 43 en 44. 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 2022 

Het Eva Demaya centrum gaat verder met haar activiteiten en heeft een begroting ingediend die door 
het afstoten van enkele activiteiten lager is dan die van 2021. De Eva Demaya stichting zal de fondsen 
hiervoor beschikbaar stellen.  
De Nederlandse projectmanager, Jacqueline Kouwenhoven zal in 2024 met pensioen gaan. Er zijn 
concrete plannen om het centrum in andere handen te laten overgaan ultimo 2023. Fondsenwerving 
komt dan ook uit een andere hoek dan bij ons vandaan. Pensionering en overdracht  heeft grote 
gevolgen voor het bestaansrecht van onze stichting. Het is onze verwachting dat de Eva Demaya 
Stichting, nadat alles netjes en correct is afgewikkeld conform het doel van de Eva Demaya Stichting, 
zal ophouden te bestaan. Dit nieuws is inmiddels ook extern gecommuniceerd. 
 
We beschikken niet meer over grote donateurs. Gelukkig heeft de Eva Demaya stichting een 
voldoende groot continuïteit reserve achter de hand zodat we tot ultimo 2023 financiële ondersteuning 
kunnen blijven geven aan het Eva Demaya centrum. 
 
Op het moment van dit schrijven zijn fysieke acties weer mogelijk. In het voorjaar 2022 konden we na 
twee jaar de wandeltocht laten doorgaan! In het najaar staat de Pub Quiz weer gepland. 
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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 

2021    
31 december 

2020    
Mutatie 

                     € % € % € 

Kapitaalcomponenten 
Vlottende activa  297.282 100 390.654 100  
                    
          297.282  100          390.654  100   
          

 
Vermogenscomponenten 
Reserves en fondsen  297.282 100 390.642 100 
Vlottende passiva  - 0 30 0 
                    

         297.282  100          390.654  100   
            

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

2021 
 31 december 

2020 
         € € 

Vorderingen  0 12 
Liquide middelen  297.282 390.642 
         

Totaal vlottende activa  297.282 390.654 
Kortlopende schulden  0 30 
         

Werkkapitaal  297.282 390.624 
    

 
De mutatie van het werkkapitaal bedraagt:  -93.300 -85.676 
 .   

 

Kasstroomoverzicht 
De liquide middelen zijn afgenomen met € 93.360 Deze afname kan met het onderstaande 
kasstroomoverzicht nader worden gespecificeerd. 

 2021  2020 
             € € € € 

Resultaat   -93.342  -85.645 
Mutatie schulden   -30  -30 
Mutatie vorderingen   -2  -58 
            Mutatie liquide middelen    -93.360  -85.557 
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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 2021 sluit met een negatief resultaat van € -93.342. Het resultaat over het boekjaar 2020 
bedroeg € -85.645 Dit betekent een afname van het resultaat van € -7.697  
Het navolgende overzicht is ontleend aan de staat van baten en lasten en is afgerond op honderden 
euro’s. 
 

   2021  Begroot 2021  
2007 

 2020 

        
       

Som der baten         53.100  .  91.200  114.600 

        

Lasten:        

Besteed aan doelstellingen   144.300  136.300  198.500 

Wervingskosten   0  00  0 

Kosten beheer en administratie   1.800  2.100  1.400 

Som van de lasten   146.100  138.400  199.900 

        

Saldo voor financiële baten en lasten   -93.000  -47.200  -85.300 

Financiële baten en lasten 
 

 
-300  -500  -300 

        

Resultaat   -93.300  -47.700  -85.600 

 
De ontwikkeling van het tekort is veroorzaakt door: 
 

 €  € 
 
Factoren waardoor het resultaat afneemt t.o.v. 2020: 
Afname som der baten 61.500 
Toename kosten beheer en administratie 400 
Afname financiële baten en lasten 00 
          Afname  61.900 

 
Factoren waardoor het resultaat toeneemt 
Afname kosten doelstelling Eva Demaya Centre 54.200 
Afname wervingskosten 00 
        Toename  54.200 
         

Afname resultaat   7.700 
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Meerjarenoverzicht 
De overschotten van de afgelopen vijf jaren laten zich als volgt weergeven afgerond op honderden 
euro’s:  
 
 2021  2020  2019  2018  2017 
                     € € € € € 

Som der baten 53.100 114.600 186.900 306.000 183.000 
 
Kosten 
Besteed aan doelstellingen 144.300 198.500 236.000 216.900 163.100 
Wervingskosten 0 0 1.200 2.000 1.300 
Kosten beheer en administratie 1.800 1.400 1.300 1.400 1.200 
                    Som der lasten 146.100 199.900 238.500 220.300 165.600 

 
Saldo voor financiële baten  
en lasten -93.000 -85.300 -51.600 85.700 17.400 
Financiële baten en lasten -300 -300 -300 -100 200 
                     

Resultaat -93.300 -85.600 -51.900 85.600 17.600 
          

 
 
In grafiekvorm geeft dit het volgende beeld: 
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    Balans per 

ACTIVA 

 

  31 december 2021  31 december 2020 

               € € € € 

 
Vlottende activa 
 
 
Vorderingen en overlopende activa     
 
Overlopende activa  0  12 
 
 
 
Liquide middelen  297.282  390.642 
  -----------  ----------- 
  297.282  390.654 
  ======  ====== 
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Regel t.b.v. de opmaak  

 

31 december 2021 (na bestemming van het resultaat)               

PASSIVA 

  31 december 2021  31 december 2020 

               € € € € 

 
Reserves en fondsen 
 
Continuïteitsreserve 294.747  390.624 
Bestemmingsreserve 0  0 
Bestemmingsfondsen 2.535  0 
 --------------  -------------- 
  297.282  390.624 
 
Kortlopende schulden 
 
Nog te betalen bedragen  0  30 
  ------------  ------------- 
  297.282  390.654 
  =======  ======= 
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Staat van baten en lasten over 2021 

   2021 

 

Begroot 
2021 

 2020 

        
       

Baten        €     € 

Baten van particulieren    35.155  56.245  53.496 

Baten van bedrijven    12.875  35.000  2.000 

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven                

 
 

6.105  0  59.113 

        

Som der baten         53.135  91.245  114.609 

        

Lasten: 
          

 
 

     

Besteed aan doelstellingen        

Eva Demaya Centre   133.000  132.315  192.221 

Projectmanager   11.272  2.000  6.276 

Totaal besteed aan doelstellingen   144.272  134.315  198.497 

        

Wervingskosten   0  2.000  0 

Kosten beheer en administratie   1.881  2.100  1.444 

Som van de lasten   146.153  138.415  199.941 

        

Saldo voor financiële baten en lasten   -93.018  --47.170  -85.332 

Financiële baten en lasten 
 

 
-324  -500  -317 

        

Resultaat   -93.342  -47.670  -85.645 

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

 
 

     

Continuïteitsreserve   -95.877    -29.376 

Bestemmingsreserves   0  0  -13.278 

Bestemmingsfondsen   2.535  0  -42.991 

   93.342  -0  -85.645 

 

 

 
 

2021 
 

 

 
 

Begroot 
2021 

 
 
 

2020 

       

       

Bestedingspercentage lasten 99%   97%  99% 

(Bestedingen aan doelstelling/ 
Som der lasten) 

 
 

    

       

Bestedingspercentage baten 272%   152%  173% 

(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 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 2020 en de begroting 2021 opgenomen. 
De begroting voor 2021 is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd en kent dezelfde grondslagen 
als de jaarrekening. 
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Toelichting op de balans 

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.  
 
Kas en bank  31-12-2021  31-12-2020 
         € € 

Rabo Rekening courant 1422.36.519  20.486 43.798 
ING Rekening courant 66.36.60.866  537 599 
ING Spaarrekening 66.36.60.866  68.615 88.614 
ASN Bank 92.77.30.502  89.779 89.777 
SNS Bank 85.99.65.104  90.646 90.645 
Rabo Bedrijf Telerekening 3436.568.414  27.219 77.209 
          297.282 390.642 
    

RESERVES EN FONDSEN 

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. Dit wordt aangeduid als continuïteitsreserve. 
 
Het bestemmingsreserve en de continuïteitsreserve worden aangehouden voor het statutair bepaald 
doel: het onderhouden van het Eva Demaya centrum. 
 
Het bestemmingsfonds wordt aangehouden voor een specifiek doel. 
 
 €  € 
Continuïteitsreserve    
    Stand per 1-1-2021   390.624 
Af: naar bestemmingsreserve -95.877   
           95.877 
        Stand per 31-12-2021   294.747 
    

 
 
Bestemmingsreserve    
    Stand per 1-1-2021   0 
Af: Tekort overschot 2021 -93.342   
Af: naar bestemmingsfonds -2.535   
Bij: van continuïteitsreserve 95.877   
        
   0 
        Stand per 31-12-2021   0 
    

 
 
Bestemmingsfondsen  31-12-2021  31-12-2020 
         € € 

 Project voor scholierenondersteuning (middelbare school)  2.535 0 
          2.535 0 
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 €  € 

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:    

    Stand per 1-1-2021   0 

Bij: ontvangen van donateurs voor scholierenondersteuning 3.535   

Af: besteed aan scholierenondersteuning 1.000    

          Naar bestemmingsreserve   2.535 
        Stand per 31-12-2021   2.535 
    
    

    

    

VLOTTENDE PASSIVA 

 
Overlopende passiva 31-12-2021  31-12-2020 
         € € 

Bankkosten/ Negatieve rente  0 30 
     
       0 30 
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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: 2021  Begroot 
2021 

 2020 

 €  €  € 
Baten van particulieren      

Acceptgiro actie 750  500  600 

Wandeltocht 0  3.000  0 

Maria Stroot Fonds 2.000  0  2.000 

Plantjes dag 0  1.500  0 

Pubquiz 0  5.200  0 

Acties van particulieren 2.335  3.600  720 
Incasso: maanddonaties 3.232  3.200  3.232 

Incasso: kwartaaldonaties 978  980  978 

Incasso: jaardonaties 1.300  1.350  1.350 

Overige donaties van particulieren 10.310  22.000  16.837 

Periodieke donaties door lijfrenten 12.165  11.665  12.165 

Legaten 0  0  15.333 

Donatie via website 1.085  250  281 

 34.155  53.245  53.496 

      

Baten van bedrijven      

Bedrijven die anoniem wensen te blijven 12.875  3.000  2.000 

 12.875  3.000  2.000 
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 
Organisaties die anoniem wensen te blijven  6.105  0  18.113 

Gerard van Kesteren Foundation 0  35.000  41.000 

 6.105  35.000  59.113 

      

Som der baten 53.135  91.245  114.609 
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Lasten: 
 
Besteed aan doelstellingen 2021  

Begroot 
2021      2020      

 €  €  € 
Eva Demaya Centre 
Reguliere bijdrage Eva Demaya Centre * 132.000  132.315  144.000 

Extra bijdragen aan Eva Demaya Centre * 0  0  1.155 

Schoolproject * 1.000  0  47.066 

 
 

133.000  132.315  192.221 

Projectmanager 11.272  2.000  6.276 

 
 

11.272 
 

 2.000  6.276 

 
Besteed aan doelstellingen 144.272  134.315  198.497 

 
 
 
Wervingskosten 2021  

Begroot 
2021  2020 

 €  €  € 

Wandeltocht 0  1.000  0 

Pubquiz 0  1.000  0 

 0  2.000  0 

 
 
      

Kosten beheer en administratie 2021  
Begroot 

2021  2020 

 €  €  € 

CBF keurmerk 546  500  530 

Heffingen, contributies en abonnementen 289  200  275 

Verzekeringen 50  100  0 

Kantoorkosten 343  100  0 

Accountantskosten 653  700  639 

Diverse kosten 0  500  0 

 1.881  2.100  1.444 

 
 
Financiële baten en lasten 2021  

Begroot 
2021  2020 

 €  €  € 

Rente opbrengsten 0  0  22 
Bankkosten -324  -500  -339 

Totaal kosten van beleggingen      

 -324  -500  317 

* 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 2021  Begroot 

2021 
 2020 

 €  €  € 

      

Eva Demaya Centrum 73.405  73.405  78.762 

Gezondheidszorg 29.681  29.681  50.700 

Weeskinderenzorg 22.105  22.420  16.533 

Gemeenschapshulp 0  0  9.131 

Sport 0  0  2.075 

Culturele uitwisseling 6.809  6.809  11.015 

      

Totaal reguliere project Eva Demaya Centre 132.000  132.315  168.216 

      

      

Hulp voedselnood 0  0  1.155 

Schoolprojecten 1.000  0  47.066 

      

Totaal extra projecten Eva Demaya Centre 1.000  0  48.221 
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Ondertekening jaarrekening 

 
 
De onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgemaakte jaarrekening 2021 dient krachtens 
wettelijke bepalingen ondertekend te worden door de bestuurders van de vennootschap. 
 
 
 
Kwintsheul, 27 juni 2022 
 
 
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

info@boutkanpartners.nl

www.boutkanpartners.nl

accountants&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Demaya Stichting. 
T.a.v. het bestuur 
Heulweg 103 
2295 KD  KWINTSHEUL 
 
Referentie: 10810-2021-JJ     Kwintsheul, 27 juni 2022 

Betreft: jaarrekening 2021 

 
Geachte bestuur, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.  
 
De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2021 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 2021 en de staat van baten en 
lasten over 2021 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  

 

Deze 43ste nieuwsbrief met de laatste berichten uit 

Malawi is mede tot stand gekomen door John Fox, de 

echtgenoot van Jacqueline, die actief betrokken is bij 

het werk van Jacqueline. 

Lees John’s bijdragen over de effecten van Covid op 

Malawi en op het werk van het Eva Demaya Centrum 

in het bijzonder. En hoe John zich na het sluiten van 

de scholen ook bezighoudt met het zoeken van 

manieren om onderwijs aan jongeren mogelijk te 

maken. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

Opnieuw beperkingen door Covid  
door John Fox 
 

Zoals bijna overal in de wereld, domineert de Covid-

uitbraak het leven van de bevolking van Malawi. In 

tegenstelling tot Europa en andere delen van de 

westers wereld hebben Malawi en andere landen ten 

zuiden van de Sahara pas vrij recent te maken met de 

volle impact van de pandemie. De sterke verheviging 

heeft te maken met de snelle ontwikkeling van de Zuid 

Afrikaanse variant van het virus, die besmettelijker is 

dat het oorspronkelijke virus. De verspreiding van de 

nieuwe variant is versneld door de terugkeer van 

talloze Malawiaanse arbeiders die in Zuid Afrika 

werkten en die na de uitbraak daar en de draconische 

maatregelen die daarop volgden, hun werk 

kwijtraakten en gedwongen terugkeerden naar hun 

dorpen in Malawi. 

 

 
           Officiële cijfers geven een enorme onderschatting  
                van de werkelijke aantallen geïnfecteerde en overledenen 

 

Ook in Malawi zelf worden bedrijven gesloten, de 

weinige internationale handel komt tot stilstand, en 

expats die zich bezig hielden met internationale 

ontwikkelingszorg verlaten het land. 

Er wordt vanuit de overheid vrijwel geen economische 

of sociale steun verleend om de gevolgen van de 

genomen Covid-maatregelen te dempen. Dit betekent 

dat de bevolking op zichzelf is aangewezen om de 

economische chaos als gevolg van de pandemie het 

hoofd te bieden. 

 

 

Met het oplopen van de besmettingen neemt ook het 

aantal sterfgevallen sterk toe (officiële cijfers geven 

een vertekend beeld) en bijna iedereen kent wel 

iemand die een dierbare moet missen. Als de 

overledene zorgde voor de broodwinning van een 

gezin, dan heeft zo’n verdrietig verlies ook nog eens 

enorme economische gevolgen.  

 

Voor de bevolking zijn vooral de beperkende regels 

rond samenkomsten voor religieuze diensten en 

begrafenissen enorm moeilijk. De bevolking van 

Malawi is overwegend Christelijk en kerkgang is 

belangrijk voor hen. En op begrafenissen is het nog 

moeilijker om de regels om infectie tegen te gaan te 

waarborgen, door alle rituelen waarbij het uiten van 

emoties en het delen van verdriet mensen dicht bij 

elkaar brengt. 

 

Covid-maatregelen treffen het onderwijs  
door John Fox 
 

Een ander gebied waarop alle ondersteuning vanuit de 

overheid faalt, is het onderwijs. 

Afgelopen januari zijn de scholen in Malawi voor de 

tweede keer gesloten. Helaas is er voor het 

allergrootste deel van de studenten geen mogelijkheid 

om online les te volgen of thuis te worden 

onderwezen. Jongeren worden aan hun lot overgelaten 

en moeten zelf een manier vinden om nog iets aan 

hun studie te doen. Jonge vrouwelijke studenten lijden 

het meest onder de schoolsluitingen: er is een grote 

verhoging in het aantal tienerhuwelijken en 

tienerzwangerschappen waar te nemen. 

 

Voor een eventuele heropening van de scholen moet 

er een enorm logistiek probleem worden opgelost om 

de afstandsmaatregelen van Covid te kunnen 

implementeren in zowel klaslokalen als in de hostels 

waar studenten kunnen verblijven. Gewoonlijk zitten 

leerlingen – zeker in het basisonderwijs – strak naast 

elkaar in een lokaal. Vooral de docenten lopen relatief 

veel risico en het ziet er niet naar uit dat zij kunnen 

rekenen op snelle vaccinatie. 

 

 
        Memory is blij met haar alternatieve lessen 
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Na de sluiting van de scholen hebben Jacqueline en 

vooral John – als voormalig onderwijzer -  zich 

ontfermd over Memory Banda and Sibongire Dube, 

twee tienerdochters van twee van de medewerkers 

van het Centrum. 

 

Memory is 15 jaar en van eenvoudige komaf. Ze bleek 

een zeer goede leerling op de basisschool en werd 

geselecteerd voor een goed aangeschreven middelbare 

school in Chitipa, in het uiterste noorden van Malawi. 

Voor de 16jarige Sibongire geldt een vergelijkbaar 

verhaal. Ze is opgevoed door haar moeder, in 

moeilijke omstandigheden, maar op basis van haar 

opvallende leerprestaties toch verkozen voor een 

prestigieuze meisjesschool in de hoofdstad  Lilongwe . 

De beide meisjes waren verknocht aan hun 

schoolleven en waren radeloos toen de scholen dicht 

gingen en zij naar huis moesten. In Malawi hebben 

studenten geen eigen studieboeken of materialen, er 

was dus geen mogelijkheid voor zelfstudie. Na overleg 

met de moeders geeft  John hen 2 dagen in de week 

les in Engelse taal en literatuur en computer-

vaardigheden. Gebruik van een computer is in Malawi 

– zeker in het onderwijs -  nog erg beperkt, maar de 

meiden vinden het geweldig. 

 

John vindt het bijzonder leuk Memory en Sibo les te 

geven en geniet van hun leergierigheid en snelle 

vorderingen en het sterkt hem in de gedachte dat er 

zeker potentie zit in de jeugd van Malawi, het heeft 

alleen een goede (onderwijs)bodem nodig om die 

potentie zich optimaal te laten ontwikkelen. 

 

Officiële overdracht van de  

Luviri middelbare school  
door John Fox 

 

In eerdere nieuwsbrieven is verslag gedaan van de 

bouw van de Luviri Middelbare school, die ruim 2 jaar 

in beslag heeft genomen. Eind september 2020 is de 

school met een officiële en feestelijke ceremonie 

overgedragen aan het ministerie van onderwijs van 

Malawi. Er is in veel landelijke media ruim aandacht 

geweest voor de overdracht en het Eva Demaya 

Centrum is daarbij in het zonnetje gezet. 

 

 
      Overdracht van de Luviri middelbare school in aanwezigheid  
                                       van de First lady 

Het feit dat de First Lady (presidentsvrouw) van 

Malawi, Mrs Monica Chakwera, de opening verrichte, 

droeg zeker bij aan alle positieve aandacht rond de 

overdracht. Ook de minister van Onderwijs was 

aanwezig en zij zag in de inspanning van het Eva 

Demaya Centrum om deze prachtige school tot stand 

te brengen een voorbeeld voor het hele land. 

Het was voor het Eva Demaya Centrum een 

memorabele dag en een gedenkwaardige afsluiting 

van een van de mooiste projecten van het Centrum in 

de ruim 20 jaar van haar bestaan. 
   

Gezondheidszorg gaat door  
door John Fox 

 

De pandemie brengt veel extra uitdagingen, 

complicaties en extra kosten met zich mee, maar 

gelukkig kan het meest essentiële werk op het Eva 

Demaya Centrum min of meer gewoon doorgang 

vinden. Enkele delen van de dienstverlening moesten 

wel worden ingeperkt, zoals de kleuterschool die 

gesloten moest worden. De sportcompetitie 2020 is 

wel gespeeld, maar met minder teams en met een 

beperkt aantal toeschouwers. De beroeptrainingen 

konden met inachtneming van afstands- en 

hygiënemaatregelen gelukkig wel doorgang vinden en 

met succes worden afgerond door de 12 deelnemers.  

 

 
         Veel aandacht voor bescherming tegen Covid in de kliniek 

 

Sinds de sterke stijging van het aantal Covid-

besmettingen vanaf afgelopen januari, zijn in de 

kliniek de maatregelen tegen de risico’s verscherpt. 

Kliniekarts Mr. Kaunda en zijn staf beschikken over 

voldoende beschermende middelen om hun patiënten 

zo veilig mogelijk te kunnen behandelen. 

Patiënten worden geïnstrueerd om door gebruik van 

desinfecteringsmiddelen, afstand houden en 

mondmaskers de risico’s te verkleinen.  

 

In de kliniek is het onverminderd druk. En dit 

regenseizoen zijn er nog meer mensen besmet door 

malaria dan andere jaren en het tekort aan 

antimalaria medicijnen in de omringende klinieken en 

ziekenhuizen, brengt veel meer mensen naar het Eva 

Demaya Centrum voor behandeling. 
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Als patiënten die zich melden bij het Centrum 

symptomen van Covid vertonen, worden deze direct 

doorverwezen naar het districtsziekenhuis in Rhumpi 

voor een test of behandeling. 

 

 

Hartelijk dank voor uw steun  
door John Fox 

 

Hier op het Eva Demaya Centrum prijzen we ons 

gelukkig dat we ook onder de moeilijke 

omstandigheden van de pandemie ons werk kunnen 

blijven doen en dat terwijl veel andere organisaties 

hun activiteiten moesten verminderen of stopzetten. 

Die continuïteit in ons werk is te danken aan de 

structurele financiële steun van onze donors in 

Nederland en het geweldige team dat in het Centrum 

ook onder de moeilijke Covid-omstandigheden met 

veel toewijding klaarstaat voor onze patiënten. 

En dat alles staat al 20 jaar onder de bezielende 

leiding van Jacqueline, die wij eveneens heel dankbaar 

zijn voor haar tomeloze en inspirerende inzet voor 

haar medewerkers en de bevolking van Noord Malawi. 

 

 

Nieuws van de Eva Demaya Stichting 

 

Wandeltocht? Helaas…. 
door de activiteitencommissie  

 

Voor het tweede jaar op rij kan de Eva Demaya 

wandeltocht geen doorgang vinden.  

De Covid-maatregelen laten het nog niet toe. 

De activiteitencommissie vindt het heel vervelend dat 

trouwe wandelaars opnieuw een jaar moeten wachten 

op de leuke voorjaarswandeling, maar ze zullen er 

alles aan doen om volgend jaar weer mooie tochten uit 

te zetten. Intussen: blijf wandelen en blijf gezond! 

 

Uw steun blijft nodig 
door het bestuur 

 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Stichting 

Eva Demaya in Nederland de ontwikkelingen rond de 

pandemie in Malawi enigszins kunnen volgen via de 

berichten van Jacqueline en John. Via de website 

www.evademaya.nl hebben we u daar ook over 

bericht.  

De verhalen van John in deze nieuwsbrief laten ons 

opnieuw voelen dat het in Malawi zwaar is om te leven 

met de gevolgen van de pandemie, waar 

gezondheidszorg en sociale contacten net als in 

Nederland sterk onder druk staan, maar  hulpmiddelen 

zoals testen en vaccins op zich laten wachten en de 

overheid geen middelen heeft voor economische steun 

of hulp aan het onderwijs. 

 

Dat het Eva Demaya Centrum in noord Malawi haar 

werk kan blijven doen, is te danken aan een goed 

team van artsen en verplegenden. En de 

ondersteuning vanuit het kantoor van het Centrum dat 

voor inkoop van middelen zorg draagt. Zij hebben 

gezamenlijk het afgelopen jaar vele uitdagingen het 

hoofd geboden en extra kosten moeten maken voor de 

Covid-maatregelen en inkoop van medicijnen. 

 

De Stichting Eva Demaya is het financiële baken voor 

het Centrum in Malawi. En u bent op uw beurt het 

baken van de Stichting in Nederland. Uw bijdragen zijn 

hard nodig om de gezondheidszorg die het Centrum 

aan de bewoners van Noord Malawi biedt, te 

ondersteunen. Wij hopen en rekenen op uw trouwe 

giften, we hebben ze hard nodig na een jaar waarin 

we helaas onze activiteiten en acties om u te 

ontmoeten en onze financiën aan te vullen, 

grotendeels moesten stilleggen. 

 

U kunt voor het overmaken van uw gift gebruik maken 

van de bij deze nieuwsbrief gevoegde acceptgiro. 

Of maak rechtstreeks een bedrag over naar het 

bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van 

de Stichting Eva Demaya. 

Ook via de website kunt u een donatie overmaken via 

de ‘doneerknop’, na het kiezen van een bedrag en het 

invullen van uw emailadres, wordt u rechtstreeks 

gelinkt naar uw bank voor een overboeking via IDEAL.  

 

Hartelijk dank voor uw steun en we hopen u spoedig 

weer te kunnen ontmoeten. 

 

Agenda 
 

november 2021: Pubquiz  

maart 2022:  Eva Demaya wandeltocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuws uit het Centrum 

door de redactie  

 

In de 20 jaar van haar bestaan is dit de 44ste 

nieuwsbrief over de activiteiten van het Eva Demaya 
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Centrum in Malawi. Tweemaal per jaar schrijft 

Jacqueline over de actuele zaken en bezigheden op en 

rond het Centrum. Trouwe lezers hebben kunnen 

volgen hoe het Centrum werd opgebouwd, hebben 

gelezen over de ontwikkeling van de vele projecten en 

activiteiten en dat dat nooit vanzelf ging.  

Behalve een kleine terugblik op die 20 jaar geeft 

Jacqueline natuurlijk ook een update over actuele 

zaken, zoals de vaccinatie tegen Covid. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 

 

Twintig jaar Eva Demaya Centrum  
door Jacqueline en redactie 
 

27 Augustus 2001 was de officiële ontstaansdag van 

het Eva Demaya Centrum. Op die dag registreerde het 

Ministerie van Justitie van Malawi het Eva Demaya 

Centrum als een non-gouvernementele organisatie en 

daarmee was het bestaan van het Centrum een 

vaststaand feit.  

In die tijd werd er druk gebouwd aan de kliniek, werd 

personeel geworven en werden diverse activiteiten 

opgestart. Het was een spannend begin van een 

enorm ambitieus project, in een land met een nog 

onbekende taal, cultuur en klimaat.  

Maar met de nodige ‘ups en downs’ werd in de loop 

van 20 jaar enorm veel gerealiseerd en heeft het 

Centrum tienduizenden mensen bijgestaan in ‘the 

struggle’ van hun dagelijks bestaan. Natuurlijk was 

daar in de eerste plaats de gezondheidszorg (in 20 

jaar zijn alleen al in de polikliniek ruim tweehonderd 

duizend patiëntbezoeken geregistreerd) met als 

speerpunt de zorg voor en voorlichting aan Hiv-

geïnfecteerden en Aidspatiënten. 

 

 
         Spreekuur voor Hiv-testen en raadgeving 

 

Talloze kinderen, die in de kraamkliniek op het 

Centrum geboren zijn, zijn nu zelf ouder. Onderwijs is 

gestimuleerd op vele manieren, door de hulp bij bouw 

van basisscholen en door rechtstreekse financiële 

steun aan middelbare scholieren, door de jaarlijkse 

beroepsopleidingen.   

Trouwe lezers van deze nieuwsbrief weten dat er nog 

veel meer activiteiten en projecten zijn geweest, altijd 

gestart vanuit een hulpvraag vanuit de lokale 

bevolking. Er was extra aandacht voor de zwakkeren 

en ouderen bij de uitdeling van dekens en 

voedselhulp, die in jaren van voedseltekorten werd 

uitgebreid naar een veel groter deel van de bevolking. 

Het welzijn van jongeren werd gestimuleerd door het 

opzetten van sportcompetities, die in de laatste jaren 

zijn uitgegroeid tot een waar regionaal fenomeen. 

 

 
        Medewerkers van het Centrum (in 2014)  

 

Om al deze diensten ten behoeve van de plaatselijke 

bevolking te kunnen bieden, heeft het Centrum al die 

jaren ongeveer 60 mensen in dienst. Een klein deel 

van deze staf werkt op het kantoor van het Centrum in 

de dichtstbijzijnde stad Mzuzu. Hier worden contacten 

via telefoon en email onderhouden met bijvoorbeeld 

overheidsinstanties en leveranciers, hier wordt  

transport gecoördineerd, inkoop van medische 

middelen en alle andere essentiële materialen voor 

bijvoorbeeld onderhoud van het Centrum geregeld en 

de boekhouding en financiële administratie en 

(salaris)betalingen worden uitgevoerd. Via het kantoor 

wordt ook gezorgd voor verslaglegging en 

verantwoording naar de instanties die daarom vragen. 

Voor al deze mensen is werk en een vast salaris van 

groot belang, met hun verdiensten konden en kunnen 

zij zichzelf, en vaak ook een gezin en/of familieleden 

onderhouden. Vele medewerkers hebben zich kunnen 

ontwikkelen in zowel persoonlijke zin als in hun 

economische levensomstandigheden. 

Het bestuur en de directie van het Eva Demaya 

Centrum hebben alle reden om dankbaar te zijn voor 

wat ze de afgelopen 20 jaar hebben kunnen bereiken, 

met alle (financiële) steun van talloze betrokkenen, 

sponsoren, geïnteresseerden, vrijwilligers.  

De moeilijke, spannende jaren van het begin zijn 

voorbij en het Centrum is uitgegroeid tot een goed 

bestuurde organisatie, die goed is geworteld in de 

gemeenschap waar ze onderdeel van uitmaakt en die 

zich ook zal blijven inzetten voor die gemeenschap, 

met op de eerste plaats het blijven bieden van goede 

medische zorg. 

 

 

Eerste vaccinaties tegen Covid  
door Jacqueline 
 

Op het gebied van gezondheidszorg heeft het Eva 

Demaya Centrum sinds de start van de 

gezondheidskliniek nauw samengewerkt met het 
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Ministerie van Gezondheidszorg. Het was daarom vrij 

logisch dat, toen duidelijk werd dat vaccinatie tegen 

Covid-19 mogelijk zou worden, de kliniek werd 

aangewezen als een vaccinatiecentrum.  

In Malawi zijn sinds maart dit jaar met enige 

regelmaat kleine hoeveelheden vaccins aangekomen, 

gedoneerd via het COVAX programma van de WHO. 

Zo was er in augustus een levering van ca 300.000 

doses Johnson&Johnson-vaccins (in Nederland bekend 

als het Janssen-vaccin, waarvoor 1 prik volstaat), 

vanuit de VS.  

De vaccins zijn na aankomst in Malawi over alle 

aangestelde vaccinatiecentra verdeeld. Het Centrum 

kan de vaccins koel bewaren, omdat het een 

koelinstallatie op zonne-energie bezit.  

 

 
         Cliënten wachten op vaccinatie 

 

Vaccinaties worden uitgevoerd op door de overheid 

aangewezen nationale vaccinatiedagen, de eerste 

waren in maart. Op deze dagen hebben de 

verpleegkundigen en andere medewerkers van het 

Centrum heel hard gewerkt om rond de honderd 

cliënten per dag te vaccineren.  

 

 
       Vaccinatie van de Paramount Chief 

En op 9 augustus was onder de gegadigden voor 

vaccinatie de nieuwe Paramount Chief, de hoogste 

traditionele bestuurder in het gebied van Luviri. Zijn 

komst naar het Centrum zal hopelijk veel mensen 

motiveren om zich eveneens te laten vaccineren. 

Op termijn zullen er naar het zich laat aanzien 

uiteindelijk niet voldoende vaccins beschikbaar zijn in 

Malawi, maar de volgende vaccinatieronde in 

september gaat zeker door. 

 

Beroepsopleiding  
door Jacqueline 

 

Ook dit jaar verzorgen medewerkers van het Centrum 

een beroepsopleiding voor jongeren die zijn 

opgegroeid onder moeilijke omstandigheden. Dit jaar 

worden vier jonge vrouwen, Molesi Bota, Flora 

Mkandawire, Frale Munthali en Lucy Gondwe, opgeleid 

tot kledingmaaksters. De zes maanden durende 

opleiding is volledig verzorgd en de studenten  

verblijven tijdens hun training op het Centrum. Het 

onderricht wordt dit jaar voor het eerst volledig 

verzorgd door Chancy Chirambo, een gediplomeerde 

instructrice die zelf in 2005 door Eva Demaya tot 

kledingmaakster is opgeleid.   

 

 
      Lessen voor kleding maken weer gestart                           

   

Aan het opleidingsprogramma tot fietsenmakers doen 

zes jonge mannen mee. Deze training is door het 

Centrum zelf ontwikkeld en het is een succesvol 

programma omdat er veel vraag is naar 

fietsreparateurs. 

Als onderdeel van hun opleiding krijgen alle cursisten 

een week lang lessen over  bedrijfsvoering. De kennis 

die zij hierbij opdoen zal hen helpen hun eigen 

bedrijfje op te zetten. En bij het afsluiten van de 

opleiding ontvangt iedere jongere een starterspakket, 

waarmee zij daadwerkelijk het geleerde direct in de 

praktijk kunnen brengen en in hun eigen dorp een 

inkomen kunnen verdienen.  

 

 
 

 
Ondersteuning middelbare scholieren  
door Jacqueline 

 

In september begint in Malawi het nieuwe schooljaar. 

Veel jongeren hebben door de Covid-maatregelen 

achterstand in hun leerprestaties opgelopen en zullen 

een schooljaar moeten herhalen. Voor jongeren op de 
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middelbare school van wie de ouders weinig financiële 

middelen hebben is dit funest. Als het schoolgeld niet 

betaald kan worden, kunnen zij niet verder studeren 

en vallen voorgoed uit. Het Eva Demaya Centrum zal 

daarom in de komende twee schooljaren 40 kwetsbare 

jongeren ondersteunen door hun schoolgeld te betalen 

zodat zij hun laatste schooljaren af kunnen maken – 

en daarmee een betere kans hebben voor de 

toekomst.  

 

Bedankt  
door Jacqueline 

 

Hoewel de vreugde over het 20jarig jubileum van het 

Eva Demaya Centrum enigszins getemperd wordt door 

de Covid-pandemie, zullen we in de komende 

maanden toch aandacht aan deze nieuwe mijlpaal 

besteden. En tijdens de bescheiden feestelijkheden zal 

zeker onze dankbaarheid voor jullie allen die ons 

vanuit Nederland gesteund hebben centraal staan. 

Dus bij deze, namens alle Malawische kinderen, 

jongeren en ouderen, die door jullie gesteund zijn in 

de afgelopen twintig jaar onze oprechte dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het bestuur  
 

Felicitaties voor het Centrum 

door het bestuur 

 

Er is reden genoeg om even stil te staan bij het 20 

jarig bestaan van het Eva Demaya Centrum, dat heeft 

u kunnen lezen in het voorafgaande in deze 

nieuwsbrief. Reden genoeg ook voor een feestje, ware 

het niet dat de Covid-19 ook in Malawi nog steeds 

aanleiding geeft om heel voorzichtig te zijn met grote 

bijeenkomsten. Het bestuur van de Stichting Eva 

Demaya feliciteert in elk geval Jacqueline en het 

bestuur en alle medewerkers in Malawi met deze 20 

jaar en viert het feest op afstand in gedachten mee…  

 

 
         Festiviteiten bij het 15jarig bestaan van het Centrum, 5 jaar 
           geleden 

 

Uw giften blijven welkom en worden besteed aan de 

dagelijkse gang van zaken in de polikliniek, Hiv- en 

aidsbestrijding, het kraamcentrum, beroepsopleiding en 

andere activiteiten van het Centrum. U kunt 

rechtstreeks een bedrag overmaken naar het 

bankrekeningnummer NL90 RABO 0142 2365 19 van 

de Stichting Eva Demaya. Of u doneert via de website 

via de ‘doneerknop’, na het kiezen van een bedrag en 

het invullen van uw emailadres, wordt u rechtstreeks 

gelinkt naar uw bank voor een overboeking via IDEAL.  

Hartelijk dank voor uw steun en het gaat u goed. 

 

 

Pubquiz? Helaas…. 
door de activiteitencommissie  

 

Het bestuur van de Stichting Eva Demaya heeft 

besloten dat de eerder geplande Eva Demaya pubquiz 

op vrijdag 3 november geen doorgang zal vinden. Op 

het moment dat de activiteitencommissie de 

organisatie zou starten was er nog onzekerheid over 

blijvende of wederom noodzakelijke COVID-

maatregelen. 

Als de omstandigheden het toelaten, zal naar een 

nieuwe datum worden gezocht.  

 
 


