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Helaas zorgde de coronapandemie ook in 2021 voor 
beperkingen in ons mission-werk. Verschillende 
trainingen konden voor het tweede jaar op rij geen 
doorgang vinden. Maar de pandemie is niet het 
enige probleem voor onze partners in West-Afrika. 
Onze broers en zussen in Burkina Faso vroegen 
regelmatig om gebed, vanwege de dreiging van 
religieus geweld tegen christenen. We mochten 
meeleven en meebidden. Ondanks alle moeiten 
zijn er gelukkig ook veel mooie dingen gebeurd het 
afgelopen jaar. We blikken dankbaar terug: Gods 
werk gaat door!  

jaaroverzicht 2021

GELOOF DELEN 
IN WEST-AFRIKA

BENIN
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MALI
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IVOORKUST

KAMEROEN

Kerken in Burkina Faso 
Met de hulp van West-Afrika Mission 

zijn twee nieuwe gemeenten in Manga 
en Koudougou gestart. Afgelopen jaar 

werden daar de eerste mensen gedoopt. 
Ook maakte West-Afrika Mission de 
vertaling mogelijk van Franstalige 

radioprogramma’s voor evangelisatie. 
Inmiddels zijn er 25 afleveringen 

uitgezonden op 6 verschillende lokale 
radiostations, in 4 verschillende talen 

(Mooré, Bissa, Bwaba, Takara). 

Voorlichting kerken Mali
De kerken in Mali strijden tegen huiselijk geweld 

en onderdrukking van meisjes en vrouwen. 
West-Afrika Mission hielp door voorlichting in de 

plaatselijke kerken mogelijk te maken. Ook zijn 100 
predikanten samen met hun echtgenoten op dit 

vlak getraind. 

Kerken in Benin (ERCB) 
De gereformeerde kerken in Benin (ERCB) werken 

hard aan financiële onafhankelijkheid. De steun 
vanuit Nederland wordt geleidelijk minder. Helaas 

konden geplande trainingen van ds. Gerrit den 
Broeder en ds. Jacques Mputu niet doorgaan. 

Verheugend is dat er desondanks twee broeders 
binnenkort als predikant worden bevestigd.  

Christelijke universiteit Kameroen
De Christelijke Universiteit IUDI  

kent door de pandemie veel proble-
men. Toch kon het werk doorgaan, 

mede doordat West-Afrika Mission | 
Verre Naasten voorziet in het salaris 

van vier vaste medewerkers.

Kerk in Marokko
De Evangelische Kerk in Marokko bestaat 

uit immigranten uit diverse West-
Afrikaanse landen. Zij zetten zich in voor 

de vele vluchtelingen die in Marokko 
stranden. Door de bijdrage van West-

Afrika Mission konden afgelopen jaar 400 
mensen worden geholpen met voedsel, en 

nog zo’n 85 mensen met medicijnen en  
bezoek aan een arts. 

Kerken in Kameroen 
De Evangelische Kerken in het noorden van Kameroen 
(Union des Églises Évangeliques au Cameroun, UEEC) 
zien om naar de vele vluchtelingen die in hun gebied 

verblijven vanwege het terrorisme van Boko Haram. In 
juli en augustus, maanden van grote voedselschaarste, 
deelden zij voedsel uit dat met steun van West-Afrika 

Mission is ingekocht. 

Kleine diaconale projecten 
Er zijn met hulp van West-Afrika Mission 

kleine diaconale projecten uitgevoerd zoals 
ondersteuning van een naaiatelier, het 

realiseren van een waterput en het uitdelen 
van o.a. schoenen en kleding in de Centraal 

Afrikaanse Republiek.

Theologieopleiding Ivoorkust 
De Theologische Opleiding in Abidjan 
(FITEP) kon ondanks corona doorgaan 

met het lesprogramma. Helaas kon 
West-Afrika Mission dit schooljaar geen 

gastdocenten sturen. 

Senegal
Het radiostation van de christelijke zanger Bernard 
Cissa begon met het produceren van uitzendingen 

op het internet, mede dankzij onze financiële steun. 
De Vereniging van Christelijke Medici en Paramedici 
start met een opleiding voor verpleegkunde vanuit 
een christelijke visie. West-Afrika Mission droeg bij 

aan kosten voor huisvesting. Helaas moest de online 
opleiding voor voorgangers (PILIERS) in Senegal 

vanwege grote organisatorische problemen worden 
stopgezet. Inmiddels wordt er hard gewerkt om een 

goede herstart te kunnen maken in 2022. 
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waar ging uw
euro naar toe?

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Geloof delen wereldwijd

Heeft u vragen over onze financiële 
verantwoording? Neem contact op met 
onze penningmeester via 
penningmeester@westafrikamission.nl 

vermogenspositie

staat van baten en lasten

financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van West-Afrika Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de onder-
steuning van onze partner-kerken in verschillende West-Afrikaanse landen weer mogelijk. Ondanks de impact van de wereldwijde 
coronapandemie zien we prachtige zegeningen op hun mission-werk. Enkele hoogtepunten daarvan ziet u op onze overzichtskaart. 
Verder staat hieronder een overzicht van onze financiën. 

Namens u konden we het afgelopen jaar 205.706 euro besteden aan onze missie: geloof delen wereldwijd. Dit is 88% van ons totaal 
aan uitgaven voor het mission-werk. Onze uitgaven financierden we voor 56% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-kerken. 
De overige 44% van onze uitgaven konden we financieren vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, ingezameld 
door Verre Naasten. Verder ziet u in onze begroting hoe we uw bijdrage in 2022 willen besteden.
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inkomsten

besteed aan de diverse sectoren

Bestuur West-Afrika Mission | Verre Naasten 
(peildatum 31-12-2021)
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Tonny Plas
Egbert Brink, adviseur
Johan Velema, adviseur
Wim Burggraaff, adviseur

Door een gift uit de landelijke noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl (in 2020)  
konden we onze partner-kerk in Burkina Faso extra ondersteunen met een bedrag  
van ruim 4.500 euro voor corona-noodhulp.

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 51.706
per 31 december 32.384

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota + overige baten  123.856  115.590  110.875 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  111.093  90.116  90.000 
Som der baten  234.949  205.706  200.875 

Lasten
Benin - kerkelijk opbouwwerk  26.900  21.302  32.178 
Kameroen - UEEC - BOAZ: voedselhulp aan vluchtelingen 
Noord-Kameroen 

 9.606  11.318  - 

Kameroen IUDI - opbouwwerk  24.338  28.191  28.895 
Mali: Churches against Abuse (AMAFEP)  12.809  12.857  13.134 
Burkina Faso - ENA  3.843  1.960  1.970 
Burkina Faso - TLT-training (vertaling)  6.405  6.428 
Ivoorkust - FITEP - gastdocenten  2.562  234  2.627 
Marokko - EEAM - Diaconale projecten  25.619  25.755  26.268 
Senegal - IUDI  6.405  9.642  6.567 
Senegal - Dakar Evangelical Community Radio - Radio Dakar  19.284 
Kleine diaconale projecten  6.405  19.918  6.567 
Implementatie nieuw beleid / pilot nieuwe projecten  46.113  -  32.835 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  171.004  156.891  151.040 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  31.511  24.720  25.350 

Totaal besteed aan doelstellingen  202.515  181.611  176.391 

Wervingskosten  19.443  12.418  12.343 
Kosten beheer en administratie  12.992  11.677  12.141 

Som der lasten  234.949  205.706  200.875 


