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De stichting is op 20 september 2001 opgericht en heeft  als statutaire 
doelstelling het, vanuit een christelijke levensovertuiging, verbeteren van 
de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika, in het bijzonder  
Malawi.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door 
fondsenwerving in Europa en projectbemiddeling in het Matunkha gebied 
(Noord Malawi)

In het kader van bovenstaande had het bestuur ook in 2018 intensief 
contact met het in Rumphi op het Matunkha centrum wonende en 
werkende Nederlandse echtpaar Tiem en Ineke Selles. 
Tiem Selles is lid van het managementteam dat verantwoordelijk is voor 
de dagelijkse leiding van het Matunkha centrum. 
De Matunkha Development Trust is de Malawische rechtspersoon die de 
juridische eigenaar is van het  Matunkhacentrum.
Stichting Matunkha is de belangrijkste donor van de Matunkha 
Development Trust.

Het bestuur van de Stichting Matunkha bestond in 2018 uit:
– Bert Huisman, Amersfoort, voorzitter
– Mathilde Nanninga, Ede, secretaris
– Aart de Jager, Winschoten, penningmeester
– Rolf Bruintjes, Zwolle, lid
– Barend de Jager, Ede, lid

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



STICHTING MATUNKHA
BALANS PER 31-12-2018 31-12-2017

AKTIVA
ING betaalrekening 27.460 10.979
ING spaarrekening 55.000 60.000
Totaal 82.460 70.979

PASSIVA
Voorzieningen
-Algemeen 67.243 40.198
-Gezondheid 0 5.076
-Onderwijs 15.217 21.412
-Watersysteem 0 4.293
-Agrarisch 0 0
Totaal 82.460 70.979

ONTVANGSTEN
Het totaal van de in 2018 door de Stichting ontvangen bijdragen voor het 
werk in Matunkha bedroeg € 119.309. 
Hiervan had een bedrag van € 34.422 betrekking op incasso's en bijdragen 
van vaste donateurs.
Een sponsorloop ten behoeve van nieuwe motoren om de in de omgeving 
van het centrum liggende dorpen te kunnen blijven bereiken met medische 
en andere hulp heeft € 6.120 opgebracht.
De ontvangen rente op de spaarrekening bedroeg € 58.

UITGAVEN
Het totaal van de bijdragen voor het werk op het project en voor de kosten 
van levensonderhoud van de familie Selles bedroeg € 103.164.
De in Nederland gemaakte kosten bedroegen € 4.722 en hadden betrekking
op transportkosten echoapparaat en watermeters (€ 1.086), bank- en 
kantoorkosten (€ 917), IT en website (€ 354), presentatie Opwekking       
(€ 545) en reiskosten bestuur (€ 1.820)



VERLOOP LIQUIDITEIT

Banken per 1 januari 2018 70.979 84.892
Bij: ontvangsten 119.309 86.921

rente 58 145
190.346 171.958

Af: uitgaven ten behoeve van het Matunkha 
Development Centre 103.164 96.908
kosten 4.722 4.071

107.886 100.979
Banken per 31 december 2018 82.460 70.979

Voor de besteding van de gelden in Malawi en de financiën van de 
Matunkha Development Trust verwijzen wij u naar het Annual Report 
2018 dat u ook op onze website (Engelse versie) aantreft.


