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1. Doelstelling Eva Demaya Stichting 
 
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun uit Nederland aan het Eva Demaya 
Centre in Malawi. 
 
Onze projectmanager, Jacqueline Kouwenhoven, gaat echter eind 2023 met pensioen. Het Eva 
Demaya centrum zal met ingang van 2024 worden overgedragen aan een andere 
projectmanager (niet uit Nederland afkomstig). De nieuwe organisatie rondom het Eva Demaya 
Centrum zal vanaf dan zelf zorgdragen voor de fondsenwerving 
 
De huidige financiële situatie van de stichting is dat wij tot en met het jaar 2023 het werk van het 
Eva Demaya Centre kunnen garanderen.  Het bestuur zal de financiële middelen die na 2023  
overblijven ook besteden aan het Eva Demaya Centre. Zodra alle baten zijn aangewend zal de 
Eva Demaya stichting worden opgeheven. 
 
Bestuur- en commissieleden en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. De afgelopen jaren 
bedroeg het percentage kosten niet meer dan 2% van de baten uit eigen fondsenwerving. Ook 
voor 2023 wordt naar dit percentage gestreefd. 
 
 
2. Beleid Eva Demaya Centre 
 
Het Eva Demaya Centre heeft als doelstelling 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. Dit 
zal na een overdracht aan nieuwe projectleider zo blijven. 
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Het functioneren van het Eva Demaya Centre is gebaseerd op drie basisgedachten. 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. 
 
Doelstelling en de drie basisgedachten vormen het kader van waaruit gewerkt wordt. 
 
Het Eva Demaya Centre is vooral actief op het gebied van gezondheidszorg. 
 
 
3. Werkwijze en jaarplan 
 
Activiteiten en projecten, die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren, 
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. De werkwijze waarop 
ze 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. 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. 

3. Er vindt controle plaats, dat de aan het Eva Demaya centrum beschikbaar gestelde 
gelden conform het doel worden besteed. 
 

De begroting en beleidsplan voor 2023 van de Eva Demaya Stichting is opgesteld rekening 
houdend met het feit dat het jaar 2023 het laatste jaar is waarin de ondersteuning via onze 
stichting zal verlopen. Wij zullen in 2023 slechts beperkt fondsenwervingsacties ondernemen. In 
2023 zal op een heldere manier met de donateurs gecommuniceerd worden dat het Eva 
Demaya Centre ultimo 2023 overgedragen wordt aan een andere projectmanager.  
 
Het Eva Demaya centrum is vanaf het beginjaar succesvol ondersteund via onze stichting.  
Wij zijn er enorm trots op dat het Eva Demaya Centre een centrale positie in de 
leefgemeenschap heeft verworven, daadwerkelijk heeft kunnen bijdragen aan een verbetering 
van de leefomstandigheden en een positieve landelijke bekendheid heeft gekregen in Malawi. 
Dit kon echter alleen met hulp van onze donateurs. Het ligt in ons voornemen die donateurs op 
een passende wijze daarvoor hartelijk te bedanken. 
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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 4 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 
 
De bestuursleden hebben geen relevante hoofd- en/of nevenfuncties.  
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Begroting voor het jaar 2023

begroot begroot werkelijk

Acties 2023 2022 2021

Actie acceptgiro 500          500          750          

Eva Demaya wandeltocht  3.200      3.000      -               

Kuipplanten -               -               -               

3.700      3.500      750          

Structurele Donaties

Incasso: maanddonaties 3.200      3.200      3.232      

Incasso: kwartaaldonaties 980          980          978          

Incasso: jaardonaties 1.300      1.300      1.300      

Periodieke schenkingen 7.000      12.165    11.640    

Donaties van belangrijke donateurs -               -               -               

Overige periodieke donaties 2.000      9.000      14.875    

14.480    26.645    32.025    

Incidentele donaties

Legaten -               -               

Donaties via Website 1.000      1.000      1.085      

Overige incidentele donaties 1.000      7.500      10.835    

Donaties i.v.m. jubilea/bruiloften 1.000      2.800      2.335      

3.000      11.300    14.255    

Totale baten uit eigen fondsenwerving 21.180    41.445    47.030    

Baten uit acties derden

Acties van derden -               -               6.105      

Totaal acties derden -               -               6.105      

Baten uit beleggingen

Rente kredietinstellingen -               -               

Totaal baten uit beleggingen -               -               -               

Som der baten 21.180    41.445    53.135    

Stichting Eva Demaya
18-11-2022
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Lasten begroot begroot werkelijk

Besteed aan doelstellingen 2023 2022 2021

Bijdragen aan Eva Demaya centre* 136.245  119.795  132.000  

Extra Bijdragen aan Eva Demaya centre*

Schoolproject 1.000      

Uitvoeringskosten Projectmanager 3.200      2.000      11.276    

Totaal besteed aan doelstellingen 139.445  121.795  144.276  

Kosten eigen fondsen werving

Kosten eigen fondsen werving 500          500          -               

Rente lasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 400          400          324          

Totaal kosten van beleggingen 400          400          324          

Kosten beheer en administratie

Automatiseringskosten -               -               -               

Aanvraagkosten CBF keurmerk 50% 300          600          546          

Heffingen, contrib.,  abon en Flynth 700          800          289          

Verzekeringen 100          100          50            

Kantoorkosten 350          350          343          

Accountantskosten (boekhoudpakket) 700          700          653          

Diverse kosten 300          400          -               

Totaal beheer en administratie 2.450      2.950      1.881      

Som der lasten 142.795  125.645  146.481  

Som der baten 21.180    41.445    53.135    

Som der lasten 142.795  125.645  146.481  

Resultaat 121.615-  84.200-    93.346-    

*Nadere toelichting

Het Eva Demaya Centre in Malawi is een zelfstandige NGO met een eigen verslaggeving.

Middels onze bijdragen zijn de volgende projecten (deels) gefinancierd.

I  Eva Demaya Centre 70.000    68.483    

II Health services (gezondheidszorg) 39.168    25.353    

III Orphan care (weeskinderen) 19.404    18.465    

V Gifts / Smal projects (giften / kleine projecten -               -               

VI Sports -               -               

VII Donor & Cultural Exchange project 7.673      7.494      

136.245  119.795  


