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De stichting Matunkha is op 20 september 2001 opgericht en heeft als statutaire 
doelstelling het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika, 
in het bijzonder  Malawi, vanuit een christelijke levensovertuiging en gemotiveerd 
door de bijbelse boodschap van het evangelie van de Heer Jezus Christus.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving in 
Nederland en projectbemiddeling in het gebied rond de stad Rumphi in het noorden 
van Malawi, waar het Matunkha Centre is gevestigd.

In het kader van bovenstaande had het bestuur ook in 2020 intensief contact met het 
op het Matunkha Centre wonende en werkende Nederlandse echtpaar Tiem en Ineke 
Selles. 
Vanwege privé-omstandigheden en de coronapandemie hebben Tiem en Ineke het 
afgelopen jaar enige tijd in Nederland verblijf gehouden. 
In oktober zijn ze terug gekeerd naar Malawi. 
Op dat moment is ook het Nederlandse echtpaar Hans en Gerrie Kasbergen, met een 
heel aantal jaren ervaring in Malawi, naar het Matunkha Centre verhuisd.
Tiem Selles is lid van het managementteam dat verantwoordelijk is voor de 
dagelijkse leiding van het Matunkha Centre. 
De Matunkha Development Trust is de Malawische rechtspersoon die de juridische 
eigenaar is van het Matunkha Centre.
Stichting Matunkha is de belangrijkste donor van de Matunkha Development Trust.

Het is vijfentwintig jaar geleden dat de ontwikkelings- en zendingsactiviteiten op het 
Matunkha Centre bij Rumphi heel in het klein zijn begonnen. We zijn God dankbaar 
voor de groei die het werk onder zijn zegen kon doormaken; Hij heeft voorzien in 
alles wat nodig was.
Ook wat de toekomst betreft willen we op Hem blijven vertrouwen.
Vanwege Covid-19 was het helaas niet mogelijk dat vanuit Nederland in dit 
jubileumjaar een bestuursbezoek aan het Matunkha Centre werd gebracht.
We hopen het in 2021 op een feestelijke manier in te halen!
 



In 2020 hebben de bestuursleden Mathilde Nanninga en Rolf Bruintjes afscheid 
genomen. We zijn hen dankbaar voor hun bijdragen en inzet in de afgelopen tijd.
Esther van den Berg, Heleen Langkamp, Jacolien van de Wetering en Frank Sturrus 
zijn in 2020 als nieuwe bestuursleden gestart.

Het bestuur van de stichting bestond ultimo 2020 uit:
– Bert Huisman, Amersfoort, voorzitter
– Esther van den Berg, Zwolle, secretaris
– Aart de Jager, Winschoten, penningmeester
– Heleen Langkamp, Zwolle 
– Jacolien van de Wetering, 's Heerenbroek 
– Barend de Jager, Ede 
– Frank Sturrus, Zwolle 

Aan de bestuursleden wordt geen honorarium of vacatiegeld betaald; onkosten 
kunnen worden vergoed.



STICHTING MATUNKHA
BALANS PER   31-12-2020   31-12-2019

AKTIVA
ING betaalrekening   6.678 18.717
ING spaarrekening 50.000 55.013
Mollie, tegoed        98          0
Totaal 56.776 73.730

PASSIVA
Voorzieningen
-Algemeen 38.485 46.947       
-Autoproject 13.882 14.624
-Vocational Training plan 19   4.409 12.159
Totaal 56.776 73.730

ONTVANGSTEN
Het totaal van de in 2020 door de Stichting ontvangen bijdragen voor het werk in 
Matunkha bedroeg € 93.179. 
Hiervan had een bedrag van € 36.994 betrekking op incasso's en bijdragen van vaste 
donateurs. 
De in 2020 gestarte acties “Voor gehandicapte kinderen”, “Back2school” en “HIV-
preventie en -voorlichting” hebben in totaal  € 4.301 opgebracht.
Het in 2019 gestarte Vocational Training Plan is in 2020 voortgezet en wordt in 2021 
afgerond.

Mede als gevolg van de coronapandemie is er nog niet tot de definitieve aanschaf van
een auto, waarvoor in 2019 een actie is opgezet, overgegaan. In 2021 is inmiddels een
vervangende auto aangeschaft.

De sponsorloop (deelname van één of meer Matunkha-teams aan de RUN 
Winschoten) heeft dit jaar, ook al weer vanwege de coronapandemie, niet plaats 
gevonden.



UITGAVEN
Het totaal van de bijdragen voor het werk op het project en voor de kosten van 
levensonderhoud van de families Selles en Kasbergen bedroeg € 107.171.
De in Nederland gemaakte kosten bedroegen € 2.962 en hadden betrekking op 
bankkosten, porti, IT en website (€ 951), vergaderkosten (€ 274) en uitgaven ter zake 
van het 25-jarig bestaan van het Matukha Centre (€ 1.737).

VERLOOP LIQUIDITEIT     2020      2019

Banken per 1 januari 2020    73.730    82.460
Bij: ontvangsten   93.179  136.072

rente            0 13
166.909   218.545

Af: uitgaven ten behoeve van het 
Matunkha Centre en medewerkers 107.171   142.965
kosten in Nederland     2.962       1.850

110.133   144.815
Banken per 31 december 2020   56.776      73.730

Voor de besteding van de gelden in Malawi en de financiën van de Matunkha 
Development Trust verwijzen wij u naar het Annual Report 2020 dat ook op onze 
website (Engelse versie) zal worden gepubliceerd.

Hoogland, januari 2021


