Jaarverslag 2016
Bestuursleden:
Peter Edelenbosch – Voorzitter
Erwin van der Meer - Penningmeester
Roel Brandsma – Secretaris
Overige vrijwilligers:
-

Kader Salah – Nederland/Koerdistan
Sevana & Shingayi Munjanja – Malawi/Zimbabwe
Samantha Antonio – Malawi/Zuid Afrika
Nicole Chepchumba – Nederland/Belgie/Kenia
Mourice Omoyo - Kenia

Beloningsbeleid:
Alle drie de bestuursleden van MttW/SAZ werken onbezoldigd en dit geldt ook voor alle vrijwilligers.
Allen zien af van hun vrijilligersbijdrage en geven dit terug aan de organisatie. Dit is deel van ons
streven om onze overheadkosten op 10% of minder te houden. Dit jaar is dat weer ruimschoots
gelukt met een organisatie overhead van slechts 2,5%. Ongeveer de helft van de inkomsten van de
organisatie waren dit jaar afkomstig van giften van bestuursleden en we danken hen voor hun grote
inzet en toewijding aan de verkondiging van het evangelie in woord en daad.
Terugblik:
We kijken terug op 2016 als een vruchtbaar jaar met zendingsreizen naar Malawi, Kenia, Pakistan en
Roemenie en een noodhulpzending naar Koerdistan. Financieel hebben we dit jaar met een kleine
positieve balans afgesloten.
Projecten:
Dit jaar hadden we als MTTW de volgende projecten:
-

Bediening Erwin van der Meer in Nederland en Internationaal
Zendingswerk Malawi
Zendingswerk Kenia
Zendingswerk Pakistan
Zendingswerk Roemenie
Noodhulp Koerdistan
Noodhulp Samantha

Bediening Erwin van der Meer
Het zendingswerk in binnen en buitenland van Erwin bestond dit jaar uit een zendingsreis naar Kenia
in januari en een zendingsreis naar Malawi in november. Daarnaast was Erwin dit jaar veel
betrokken bij de Evangelie Gemeente Menorah in Zoetermeer waar hij regelmatig op zondag

(s)preekt en daarnaast nog af en toe in andere kerken/gemeentes. Het meerendeel van Erwin’s tijd
ging naar zijn werk bij het Leger des Heils in Rotterdam waar hij naast betaald werk ook heel wat tijd
onbezoldigd in steekt. Verder heeft hij een aantal vluchtelingen uit Afrika en andere landen mogen
helpen dit jaar en ook zo het evangelie in woord en daad mogen uitdragen.
De zendingsreizen naar Afrika waren erg gezegend en dit jaar hebben zo’n 120 mensen in Malawi en
Kenia de weg naar Christus gevonden en zijn er nog veel meer die bemoedigd en versterkt zijn in hun
geloof door deze reizen. Daarnaast hebben zo’n 100 leiders in Kenia en zo’n 30 in Malawi een stuk
pastorale en theologische training ontvangen. Bijzonder was dat in Malawi Erwin werd ondersteund
door zijn oud-klas genoot en vriend Clarkson Chidimuro uit Zimbabwe. Samen hebben zij ook de
media te woord gestaan voor radio, TV en courant en hebben zo misschien wel een half miljoen
inwoners van Malawi iets van het onderwijs en evangelie mee gekregen.
Erwin’s vrouw Nicole is in maart op bezoek gekomen naar Nederland en nadat bleek dat zij vanwege
dingen waar ze in het verleden bij betrokken is geraakt ze groot gevaar liep in Kenia heeft ze
vervolgens asiel aangevraagd in Belgie. Mid or eind 2017 hoopt ze zich permanent bij Erwin te
voegen. Als stichting hebben we hen/haar ondersteund waar we konden zodat zij op haar beurt
Erwin kan ondersteunen in zijn bediening.
Hulp aan heksenkinderen in Malawi
De hulp aan kinderen die beschuldigd waren van hekserij en werden vervolgd is dit jaar verder
afgebouwd en uitgefaseerd omdat we geen goede zorg op afstand konden bieden en de inkomsten
te laag waren om betrouwbare en gekwalificeerde personen ter plekke te huren. Sevana en Shingayi
Munjanja kwamen er vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet goed aan toe. Sevana is nog
wel betrokken in het faciliteren voor de Belgische stichting UMWANA die zich inzet voor
heksenkinderen en andere getraumatiseerde kinderen in Malawi.
Zendingswerk Kenia
Het zendingswerk in Kenia bestond dit jaar uit de zendingsreis van Erwin en Peter in januari (met
hulp van Erwin’s echtgenote Nicole). Tijdens deze reis is het kindersponsor programma met 5
gezinnen met weeskinderen in het Kisii district verder uitgewerkt. Uitbreiding van dit project is enkel
mogelijk als er meer sponsors worden gevonden.
Zendingswerk Pakistan
Vorig jaar is contact gelegd tussen Peter Edelenbosch en evangelisten/voorgangers in Pakistan om
hen in hun zendingswerk ter plekke te ondersteunen. Dit jaar is Peter er ook op bezoek geweest en
heeft daar pastoraal onderwijs gegeven en ook het evangelie verkondigd.
Zendingswerk Roemenie
Dit jaar is Peter en zijn vrouw Yvonne op zendingsreis naar Roemenie geweest waar ze de
plaatstelijke gemeentes mochten bemoedigen, een stukje onderwijs hebben gegeven en het
evangelie hebben verkondigd.
Noodhulp Samantha Antonio

Erwin’s pleegdochter Samantha Antonio en SAZ medewerker in Zuidelijk Afrika is dit jaar ernstig ziek
geworden met een tumor in haar brein en een aantal complicaties die er bij kwamen kijken. In deze
zeer stress-volle tijd kon haar man het niet meer aan en is hij bij Samantha weg gegaan en heeft hij
troost gezocht bij een ander. Als gevolg hiervan zaten moeder en kinderen plotseling zonder
inkomen apart van hulp die ze van derden kregen. Als bestuur hebben we daarom besloten om haar
en haar gezin tot project te maken om medische en andere hulp te bieden. De tumor is succesvol
verwijderd in Zuid Afrika en het gaat inmiddels redelijk met Samantha en haar gezin in Malawi.
Noodhulp Koerdistan
Eind dit jaar is hebben we een grote hoeveelheid hulpgoederen naar mensen in nood in Koerdistan
mogen sturen.
Financieel
Financieel hebben we dit jaar met een klein positief saldo afgesloten. Zie de link naar het financieel
overzicht onderaan deze (web)pagina
Dankwoord
Onze dankbaarheid gaat uit naar onze Heer die ons rijkelijk in alles voorziet zodat wij ook weer
anderen mogen dienen in liefde en in woord en daad. We zijn ook dankbaar voor de kleine maar
trouwe achterban de we hebben, de medewerkers op het zendingsveld, de bestuursleden en allen
die op wat voor wijze dan ook hebben bij gedragen aan het zendingswerk van Stichting Afrika
Zending en (Christian) Mission to the World.

