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Overal Zijn wonderen!

Overal Zijn wonderen, voor wie zijn ogen en oren open heeft. De 
aarde waarop we leven. Een kind dat wordt geboren. Een blijk 
van meeleven. De liefde die ondanks alle ellende nog zichtbaar 
is tussen mensen onderling. De liefde die maakt dat we niet 
moe worden om goed te blijven doen. Dwars tegen alles in. 
Ontmoediging is een reële vijand in dit uur. 
Wanneer dat je overvalt, heb je elkaar hard nodig, dan mag  je 
terugvallen in de eeuwige armen die onder je zijn. 

Dit jaarverslag vertelt opnieuw van Zijn wonderen. Zijn trouw. 
Het zit boordevol met activiteiten, maar we beseffen dat het 
alleen maar mogelijk is, doordat Hij Zijn onvoorwaardelijke 
liefde geeft. Doordat Hij trouw is en ons sterk maakt. Ik bid je 
toe dat je bemoedigd wordt door het lezen.

Christian Slager 

  Directeur Charity Hands

‘Wees waakzaam. Sta vast in het geloof.
Wees manmoedig. Wees sterk.

Laat alles bij u in liefde gebeuren.’
1 Korinthe 16:13 - 14



Onze visie is langszij komen bij mensen in armoede, om 
hen in staat te stellen te bouwen aan een hoopvolle 
toekomst. 

Onze missie is te streven naar het vergroten van hun 
samenredzaamheid. Dit doen we door mensen trouwe 
rentmeesters te leren zijn van hun schaarse bronnen. 
Een hoopvolle toekomst komt hierdoor binnen bereik.

Onze primaire doelgroep zijn landbouwers in 
ontwikkelingslanden. De eerste stap is voor ons een 
(gezins-) training in duurzame landbouw om 
voedselzekerheid te verkrijgen. Indien er onvoldoende 
water beschikbaar is, zoeken we samen met de lokale 
gemeenschap naar oplossingen. We lopen hierna samen 
op met de gezinnen om verder te ontwikkelen in 
financiën, familie, gezondheid en geloof. Visie
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Train

Om duurzame impact te creëren, trainen we lokale 
trainers. Onze trainers leiden boerengezinnen op in  
duurzame landbouw. Voedselzekerheid is een eerste 
stap uit armoede, maar alleen een landbouw methodiek 
verandert de mentaliteit van mensen niet. We trainen 
daarom in karakter, financiën, familiewaarden, 
gezondheid en meer. Alles op christelijke grondslag, om 
zo Gods liefde handen en voeten te geven.

Dorpen

Boeren

Trainers
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   1 Onderwijzer                                   72 trainers                               3600 boeren                   18.000 mensen gevoed

Aanpak

De potentiële impact van een trainingscentrum is een aanzienlijk aantal mensen voedselzekerheid te geven 
en tot ontwikkeling te brengen. Wij willen ieder jaar een trainingscentrum starten en hier trainers gaan 
opleiden. In 2018 startten we een centrum in Kameroen, in 2019 in Malawi, in 2020 zijn de fundamenten 
gelegd in Angola. We lopen samen op met teams uit Oeganda, Kenia, Ghana en Curaçao om visie te vormen.



Wij ontwikkelen een smartphone app voor boeren, trainers & 
trainingscentra. Hierdoor willen we de trainingen & processen 
efficiënter maken. We willen tevens landbouw aantrekkelijk 
maken voor de jongere generatie. 

Connecting
Farmers

Tree of Life app

Sociaal netwerk voor kennisdeling

Trainingsmateriaal offline

Rapportage voor trainers

Monitoring van oogst

Gewas advies op basis van GEO locatie

Realtime impact monitor



In 2021 is er hard aan de weg getimmerd om een nieuwe 
versie van de app uit te brengen. Eerst werkten we samen 
met een team uit Zuid-Afrika, nu met een team uit Ghana. 
Lokale developers maken de app en wij testen in Nederland. 

De app moet online én offline werken want de meeste 
boeren hebben beperkt internet tot hun beschikking. Als de 
app klaar is, is het mogelijk om per locatie gericht advies te 
krijgen over de te verbouwen gewassen. Daarnaast maakt 
de app voor boeren en trainers inzichtelijk wat de impact is 
van hun inspanningen.

In deze 
Afrikaanse 
landen is de 
app al 
gedownload!

Tree of Life app



Projecten

 Projecten: India, Thailand

 Training centra: Kameroen, Malawi, Oeganda 

 Potentieel training centrum: Angola, Kenia, Curaçao



Ons trainingscentrum in Malawi beoogt de lokale bevolking 
een duurzame en holistische oplossing voor armoede te 
bieden. Duurzaam houdt in dat er lokaal eigenaarschap is 
en de lokale hulpbronnen niet worden uitgeput maar 
uitgebreid. 

Mitongwe
Trainingscentrum

Malawi

Holistisch wil zeggen dat we alle aspecten van armoede 
willen adresseren: materiële, fysieke en geestelijke 
armoede. Met het Evangelie als fundament leiden we 
trainers op in rentmeesterschap in vier kerngebieden: 
landbouw, familie & gezondheid, financiën en geloof. 
Binnen deze kerngebieden wordt een veelheid van 
projecten gedaan. In december is hiervoor een mooie 
film gemaakt, zie onze website. Op de volgende 
pagina’s een impressie van de projecten.



100 

Malawi

De trainingsboerderij in Malawi telt inmiddels 69 medewerkers. 
Hierdoor worden net zoveel families uit de armoede geholpen 
door een vast inkomen. Deze 69 mensen zijn blij dat ze zelf een 
eerlijk inkomen verdienen!
 
Een baan geven aan iemand, betekent in de praktijk dat je ook een 
beroepstraining moet aanbieden. In Malawi kunnen kinderen wel 
gratis naar de basisschool, maar de kwaliteit van onderwijs en 
voorzieningen zijn bedroevend.
Zo wil een diploma nog niet zeggen dat kinderen begrijpend 
kunnen lezen en schrijven. Voor beroepsopleidingen geldt 
hetzelfde; velen blijken in de praktijk niet in staat (goed) te doen 
waarvoor ze zijn opgeleid.
 
Zo is Enoch opgeleid tot manager voor het voedselbos en de en 
kwekerijen. Daarvoor werkte hij als arbeider op maïsvelden van 
andere boeren. Hij geeft nu leiding aan 10 medewerkers. Voor dit 
project is een leuke, korte film gemaakt.

banen



Het trainingscentrum biedt on-the-job trainingen en banen 
voor lokale mensen. Zo zijn er op de boerderij o.a. 
landbouwers, herders, boomkwekers, timmerlieden, 
bouwvakkers, monteurs, chauffeurs en bewakers aan het werk. 
In het sociale en zendingswerk zijn o.a. trainers, onderwijzers, 
predikanten, vertalers, kinder- en jeugdwerkers, 
voetbalcoaches, koks en conciërges actief. Zo is het centrum de 
grootste particuliere werkgever van de regio met een 
permanente staf van 69 mannen en vrouwen en een piek tot 
110 mensen in het oogstseizoen.
 
Het Tree of Life trainingscentrum wil in 2022 doorgroeien naar 
100 vaste werknemers, zodat 100 gezinnen extra inkomsten 
verkrijgen. Een deel van deze werknemers verdient zichzelf 
terug door projecten die inkomsten genereren. Momenteel is 
dit met name de gewassenteelt. Er komen dit jaar diverse 
projecten bij rondom productie en verkoop van natuurlijke 
medicijnen, essentiële oliën en het drogen van fruit.Malawi
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Malawi

Hoop 
100 gezinnen

voor

In de zomer van 2021 heeft ons team trainingen verzorgd 
aan honderd deelnemers uit evenzoveel gezinnen over 
energiezuinig koken, compost en een gezonde bodem. 
Samen een enorme composthoop bouwen gaf veel plezier!

Op de eigen velden bleek dat voor een aantal gezinnen het 
wel een uitdaging was om voldoende groen materiaal
en water te vinden om compost te maken. 

Begin november hebben ruim 100 cursisten twee nieuwe 
trainingsdagen gevolgd. Elk gezin ontving een startpakket 
met een schoffel, mais en kikkererwten zaden en wat 
bemesting. Het veld moet zaaiklaar gemaakt worden door 
plantgaten te graven en mulch te leggen. In november 
begonnen de eerste regens, maar deze stopten na enkele 
dagen weer en bleven uit tot in januari. De plantjes waren 
voor de meeste boeren dood, behalve bij diegenen die 
goed hadden gemulcht. 
We zijn de boeren tegemoet gekomen in het verstrekken 
van nieuwe zaden in januari. 



Voedselbos

Malawi

In Malawi verdwijnt in hoog tempo het bos en daarmee de 
biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnt ongeveer 33.000 hectare bos. Er 
worden nauwelijks bomen teruggeplant. De gevolgen zijn 
katastrofisch. De regens worden onregelmatig en spoelen 
vruchtbare toplaag van de bodem weg. Natuurlijke 
voedselbronnen als wild, bessen en noten verdwijnen. Rampzalig 
voor een volk wat voor 80% afhankelijk is van de opbrengsten van 
eigen land en bos.

In 2020 zijn we begonnen met het verzamelen en opkweken van 
±130 lokale variëteiten. Zo bouwen we een lokale zadenbank en 
kwekerij. Dat kunnen we dan weer terugplanten in omliggende 
dorpen. We leggen zelf een voedselbos aan; een natuurlijk 
ecosysteem waar eetbare soorten domineren. Verder levert dit 
een rijke ‘oogst’ op aan hoogwaardige natuur en andere nuttige 
producten zoals hout, medicinale kruiden en zaai- en plantgoed. 
We creëren hierdoor banen en leiden mensen op. In 2022 
plannen we een gemeenschapstuin aan te leggen. Doel hiervan is 
onderwijs voor kinderen, jeugd en volwassenen en productie van 
groenten. Dit project zal ook zes banen kunnen creëren. 



Malawi

Tree of Life wilde iedere klas op de Mitongwe basisschool voorzien 
van lesboeken en lesmaterialen. Het wordt voor de 950 kinderen 
gemakkelijker goed op te letten en voor leraren brengt het meer 
efficiëntie en kwaliteit in het lesgeven. Er zijn zeven klaslokalen voor 
tien klassen. De drie klassen zonder lokaal krijgen buiten les in de 
schaduw van een boom of onder een rieten afdak. De kinderen zitten 
op de grond. Een aantal klassen moet het stellen zonder schoolbord.

Onze survey toonde aan dat er vaak maar één of twee leerboek(en) 
beschikbaar is per vak voor de hele klas. Tree of Life wilde voor ieder 
vak een lesboek per twee kinderen faciliteren en een schoolbord per 
klas.

Het verstrekken van één leerboek aan elke leerling in een klaslokaal 
verhoogt de alfabetisering scores met 5-20 procent. Een schoolbord 
en toebehoren stelt de leraar in staat om schriftelijke en visuele 
ideeën aan de leerlingen te presenteren. Met steun van donateurs 
hebben we dit afgelopen jaar kunnen realiseren en duizenden boeken 
kunnen schenken. De uitreiking was een hele happening. De regionale 
onderwijsinspecteur kwam zelfs een toespraak houden.

Lesboeken
elk kind

voor



Malawi

De kinderclub is er voor de allerarmsten in de omgeving van 
de boerderij. Elke zaterdag- en zondagochtend is een 
programma met spel, zang, dans, onderwijs uit de Bijbel en 
als afsluiter: een gezonde maaltijd! Per weekend komen zo’n 
200 kinderen. 

Het programma is vooral gericht op kwetsbare kinderen die 
niet naar school gaan en waarvan de ouders vaak niet goed 
voor ze zorgen. Een ochtend bij de kinderclub heeft als doel 
dat de kinderen zich geliefd en gehoord voelen. 

Voor het onderwijsmateriaal gebruiken we de Er op uit! 
methode. Dit is een Bijbelse onderwijsmethode die aansluit 
bij de landbouwsamenleving waarin de kinderen leven. 

De kinderen worden uitgedaagd om – onder begeleiding – 
een moestuintje te starten. De meeste kinderen kennen 
namelijk alleen maar maïspap, maar een bijkomend doel van 
het onderwijs is ook om kinderen kennis te laten maken met 
verschillende groenten en fruit. Dit zodat ze sterk en gezond 
opgroeien!

Young
warriors

Malawi

https://kinderwerkeropuit.nl/malawi/
https://kinderwerkeropuit.nl/malawi/


Malawi

Tree of Life wilde samen met Stand as One, een 
veilige plek creëren waar kinderen en jongeren 
kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot gezonde 
jonge mannen en vrouwen. Een plek waar ouders 
leren hun kinderen het beste te geven van wat ze 
hebben.

Hiertoe heeft Stand as One fondsen geworven om 
een gezinscentrum te bouwen. Ons Nederlandse 
bouwteam heeft de afwerking gedaan. Het 
centrum biedt plek voor een crèche voor baby’s en 
peuters, een bibliotheek en computerlokaal. We 
willen naschoolse programma’s aanbieden zoals 
huiswerkbegeleiding en leesles voor kinderen en in 
de avonden alfabetisering en opvoed cursussen 
voor volwassenen.

Het is geweldig om om te zien hoe de kinderen 
reageerden op boeken en speelgoed voor het 
eerst van hun leven. 

Gezinscentrum



Blijvende verandering kan alleen als harten 
veranderen. Een hart veranderen, dat kan alleen 
onze Maker. Hij gebruikt hiervoor wel mensen. 
Mensen die lijken op Jezus en een kanaal kunnen 
zijn van Zijn liefde en kracht.

De meeste dorpen in Malawi hebben wel een kerk, 
maar de kerkleiders zijn niet of nauwelijks toegerust. 
Ze preken hoop na dit leven, maar er is weinig 
impact op het dagelijkse leven van de mensen. 

Samen met More than a Mile Deep hebben we het 
afgelopen seizoen twintig kerkleiders mogen 
toerusten. Een training geschreven door en voor 
Malawianen, met relevante thema’s als een Bijbels 
wereldbeeld, omgang met armoede, voorouder
-verering en animisme. De training bestaat uit 
meerdere sessies van drie dagen. De cursisten 
waren erg bemoedigd en voelden zich gesterkt in 
het dienen van hun Hemelse Vader en hun eigen 
dorpsgemeenschap.

Kerkleiders 
trainen

Malawi



Malawi

Goed nieuws wil je niet voor jezelf houden, maar 
anderen laten delen in je vreugde. Het woord Evangelie 
betekent Goed Nieuws. Het is iets wat je niet voor jezelf 
wilt houden; vrede met God, vervulling met Zijn liefde 
een zinvol en eeuwig bestaan. 

Op Mitongwe is door Jeremiah  een kleine kerk, maar 
heel actieve kerk gestart. Deze dient als uitvalsbasis 
voor veel activiteiten. Zoals een worship en evangelisatie 
team, Bijbelstudie groepen voor mannen en vrouwen, 
bidstonden, een voedselprogramma voor de ouderen, 
predikanten trainingen, kinder- en jeugdclubs en 
weekenden. 

Een ander terugkerend iets is het vieren van de (Joods) 
christelijke feesten, samen met andere kerken. Zo is er 
een interkerkelijke Paasconferentie georganiseerd, waar 
zeven kerken met hun leden aanwezig waren. Dit leidde 
tot een enorm doopfeest met maar liefst 45 dopelingen. 
Samen mochten we delen in de vreugde dat Jezus is 
opgestaan en de dood heeft overwonnen!

Delen 
met 

vreugde



Bij Tree of Life houden we van duurzame, milieuvriendelijke 
oplossingen die ook nog eens goed zijn voor de portemonnee. 
Daarom hebben wij bij het project in Malawi in 2020 
energiezuinige fornuizen geïntroduceerd.

In Malawi is voetbal de meest populaire sport. De competitie in 
de dorpjes rond het trainingscentrum telt inmiddels al meer dan 
700 (!) deelnemers. De competitie telt 18 volwassen teams en 12 
jeugdteams. Elk team krijgt naast trainingen ook onderwijs op het 
gebied van landbouw en gezondheid, zodat ze ook de 
gemeenschap kunnen dienen. Elke wedstrijd begint met gebed 
en er worden Bijbelstudies gehouden.

Teamleden hoeven geen contributie te betalen, maar maken in 
plaats daarvan energiezuinige fornuizen voor drie gezinnen in het 
dorp waar ze wonen! We trainen de voetballers hoe ze de 
fornuizen moeten maken en wat de waarde hiervan is voor het 
bos en de gezondheid. Meer dan 700 spelers maakten 2100 
nieuwe fornuizen in een paar weken tijd. Een flinke impact voor 
het hart en op het milieu!

Voetbal
fornuizen

&

Malawi



Missie trip
Na lang geduld te hebben gehad, konden we in 
de zomer naar Malawi. Het ging niet zonder slag 
of stoot onderweg, maar we kwamen behouden 
aan. Vier handige bouwvakkers, Arieke, een 
stagiaire van de Wageningen Landbouw 
Universiteit, Hedwig & Joost, onze PR 
medewerkster en haar man en Christian vormen 
samen een dreamteam.

Bemoedigen van Deon, Sarah en hun twee 
dochters, samen optrekken met het lokale team 
en projectbezoek waren zo wat van onze 
bezigheden. Hedwig en Joost hebben veel foto’s 
gemaakt en interviews gedaan. Arieke heeft zich 
georiënteerd op een zes maanden stage 
rondom het voedselbos in 2022. Christian heeft 
veel gesprekken gehad met het lokale 
leiderschapsteam over het projectwerk. 

Samen hebben we o.a. de school, een 
kerkdienst, de kinderclub een compost training 
en wat dorpen bezocht. Het bouwteam heeft 
fantastisch werk gericht, zie de volgende pagina.



Watertoren
Het begon met een bezoek van Geurt aan Malawi in 
2019. In 2020 volgde het versturen van een container 
met bouwmateriaal en gereedschappen. Er waren 
toen al 15 gegadigden om mee te gaan bouwen, maar 
door alle maatregelen rondom Covid werden reizen 
steeds verzet en afgelast. Afgelopen zomer konden 
we eindelijk gaan met een team, waaronder vier 
vakmensen. In november hebben onze twee helden 
Derco & Hennie de kans gezien nog eens te gaan, en 
op een derde reis in maart ‘22 hebben ze de bouw 
van een watertoren afgerond. Met hulp van Jacco. 

Naast de watertoren die 60.000 liter bevat zijn de 
zonnepanelen aangesloten en zorgen voor 
elektriciteit voor diverse gebouwen. Het huis van 
Deon & Sarah is geheel opgeknapt en heeft o.a. een 
nieuw dak, nieuwe keuken en een aanbouw. 

Een van de mooiste elementen was het aanleren van 
vaardigheden aan het Malawiaanse bouwteam; o.a. 
tegelen, electra, fundering leggen, lassen. Het lokale 
bouwteam wordt steeds professioneler!

Malawi



Werken
aan

samenredzaamheid

Kameroen

Sinds 2003 ondersteunen we Steven en Truus Babila in 
Bamenda, Kameroen. Er heeft zich een trouw team om hen 
heen verzameld. Ze bouwen samen aan een 
trainingscentrum op een biologische boerderij. Afgelopen 
jaar is een moeilijk jaar geweest voor hen. Nog altijd woedt 
er een militair conflict in de regio. Tekorten, inflatie en 
onveiligheid hebben een grote impact. We zijn dankbaar dat 
God het hele team heeft bewaard. 

In 2018 is begonnen aan de bouw van twee gebouwen 
bedoeld om studenten te kunnen ontvangen. Het gebouw is 
casco opgeleverd, maar moet nog afgewerkt worden. We 
bidden om een financieel wonder hierin!

Hoewel het een uitdagend jaar was, zijn in 2021 veel mooie 
dingen bereikt. Boeren werden getraind in het produceren 
van maïs, het maken van compost, het fokken van biggen en 
de begin visvijvers zijn uitgebreid. De expertise van de 
medewerkers is flink gegroeid en deze kennis geven ze maar 
al te graag door! er zijn afgelopen jaar wederom nieuwe 
trainers opgeleid in een 5 maanden durende cursus.



Training
praktijk

in de

Afgelopen jaar zijn er diverse trainingen georganiseerd op 
het centrum zowel voor boeren, maar ook langdurige voor 
trainers. Met grote belangstelling, zo werden er in januari 
50 boeren verwacht, maar er kwamen er 90! Ze werden 
aangemoedigd om een een intensief beheerd mais veld 
(Pfumpfudza) te maken om het geleerde toe te passen. 

Een getuigenis van één van de deelnemers: “De training 
heeft mijn leven veranderd, ik heb er zoveel mee bereikt. 
In 2021 had ik een enorme oogst dankzij het onderwijs.”

De trainers hebben verschillende trainees opgezocht in de 
dorpen om hulp te bieden in het toepassen van de 
technieken. Steven en Truus zijn drie maanden op verlof 
geweest en toen ze terugkwamen, waren ze aangenaam 
verrast door heel veel groene maisvelden rondom de 
boerderij. Dit was bijzonder, want de rest van regio had 
lege velden. De getrainde boeren planten maïs voor een 
tweede keer in het seizoen, dit was volledig op eigen 
initiatief. Het geleerde is toegepast!Kameroen



Vis
Wist je dat 49%  van de consumptie van dierlijke proteïne in 
Kameroen uit vis bestaat? Dit geldt zeker voor de armen.

Steven en zijn team zijn een viskwekerij programma gestart 
van twee visvijvers, waarin elke vijver elk 6000 modder vissen 
zwemmen.

De vis kan binnen een zes maanden verkocht worden. Deze 
toevoeging aan de boerderij helpt om meer en meer 
zelfredzaamheid te creëren en om het personeel te kunnen 
betalen.

Er zijn nog twee extra vijvers in aanbouw. Op dit moment 
wordt er gewacht op een sponsorbedrag, zodat deze vijvers 
ook gevuld kunnen worden met vissen.

De viskwekerij staat niet op zichzelf, want er zijn regelmatig 
trainingen voor boeren die ook vissen kweken!

kwekerij

Kameroen



aanhouder
Het trainingscentrum heeft in 2021 tegenslagen ervaren. Zo 
werden de varkens voor een veel lagere prijs verkocht, door 
de varkensgriep. Maar het team bleef trouw werken, omdat ze 
weten dat bij aanhouden de winst zal komen. Elk varken is in 
staat om 8 biggetjes te werpen, die alle 8 verkocht kunnen 
worden als de tijd er rijp voor is. 

Afgelopen mei was er een training die precies tegemoet kwam 
aan de huidige nood. De meeste varkensfokkers hebben niet 
veel varkens en het ontbrak hen aan kennis om succesvol te 
fokken. De training leerde hen de basics over fokken en 
zorgen voor de biggen, zodat ze goed groeiden. We hopen 
voldoende varkens te kunnen fokken om ze uit te geven als 
microkredieten.

Er waren trainingen ingepland in enkele dorpen waarvan de 
inwoners terugkeren van hun vlucht voor het geweld. Door de 
aanhoudende onveiligheid is dit nog niet mogelijk geweest. 
Het team is enorm beproefd op volharding en trouw. Maar ze 
hebben standgehouden dankzij Hem die ons kan behoeden 
voor struikelen.

Kameroen

De

wint



Thailand

Sinds 1978 werken Kees & Willemijn in Thailand. De laatste jaren 
houden ze kerkdiensten voor kankerpatiënten en gevangenen. 
Kees vertelt: ‘Bij de patiënten is een vrouw uit Lampun. Ze noemt 
zich Boeddhistische Christen. Haar broer en zus gaan naar de 
kerk en zijn tot geloof gekomen. Ze zingt de liederen vrolijk mee 
en we bidden dat ze een ontmoeting met Jezus mag beleven.

Verder zijn er bij de patiënten niet veel christenen. Misschien 
horen ze voor de eerste keer van Jezus. Noy, onze hulp in huis, 
kookt het eten voor ze. Ze leest een woord uit de Bijbel en legt 
het uit. Daarna bidt ze met de mensen. Ik laat het haar doen, 
want als wij in Nederland met verlof zijn, doet ze het ook en zo 
krijgt ze nog meer zelfvertrouwen. Ik denk dat ze nu ook een 
beetje trots is op zichzelf en dat is fijn.

We zingen een paar liederen en aan hand van platen brengen we 
het Evangelie. Daarna bidden we voor genezing. Iedereen mag 
ook zelf bidden, want in de Bijbel staat: “Bid en u zal gegeven 
worden, want een ieder die bidt ontvangt.” God luistert naar allen, 
ook al ben je Boeddhist of Moslim of Animist, iedereen mag 
bidden. Op deze manier zijn patiënten na hun gebed genezen.’

God
luistert 



Petra & Sousa wonen en werken in Angola. In 2019 trainden 
zij in totaal 29.000 boeren gezinnen in Foundations For 
Farming. Mensen hoorden het Goede Nieuws en kregen de 
kans om toe te werken naar voedselzekerheid.

In 2020 diende de mogelijkheid zich aan om een stuk land te 
kopen (1020 m2) om daar een trainings- en 
gezondheidscentrum neer te zetten. Het centrum zal ingezet 
worden voor het opleiden van landbouw trainers en gaat 
dienst doen als als gezondheidscentrum voor basis 
medische zorg en een consultatiebureau.

De bouw schiet goed op dankzij steun van EO Metterdaad 
en Stichting Elim. Sousa houdt zelf dagelijks toezicht op de 
bouw. Daarnaast runt hij een compostfabriek voor 
kleinschalige boeren en bereidt een project voor waarin 
varkens als microkrediet uitgegeven kunnen worden. Petra 
werkt ondertussen door aan diverse 
gezondheidsprogramma's.Angola

Farming
Family & Health



Zendelingen Sam en Karin werken al sinds 1991 als 
verpleegkundigen voor de allerarmsten in slecht 
bereikbare gebieden. Het komende jaar willen ze een 
aantal studenten opleiden tot verpleegkundigen om het 
bereik te vergroten, omdat de medische nood in de 
bergdorpen erg hoog is.

In 2021 kregen mensen in afgelegen gebieden de kans om 
een microkrediet te ontvangen: kippen, een big of een 
kalfje. Na verloop van tijd betalen ze de lening terug. Dit 
kan door het geld wat ze verdiend hebben met de verkoop 
van eieren of door het vetmesten van een varken en die te 
verkopen.

Sam en Karin zien erop toe dat betrouwbare mensen voor 
het programma worden geselecteerd. In 2021 kregen 15 
mensen een microkrediet, waarvan de meesten kozen voor 
een varken. 14 leningen zijn succesvol terugbetaald, bij één 
deelneemster stierf het varken. We kijken samen naar een 
oplossing.

India

Microkredieten
in afgelegen

plaatsen



Dit is familie Omondi, uit Nairobi. 
James is trainer in Foundations for 
Farming en we ontwikkelen visie 
samen met hem om een 
trainingscentrum te bouwen. Door 
trainingen te verzorgen i.s.m. 
zendingsorganisaties en kerken, 
worden lokaal inkomsten geworven 
hiervoor.

In september bereikte ons het 
verdrietige nieuws dat zijn vrouw 
Mary is overleden. Een groot verlies 
voor dit jonge gezin. We bidden 
voor hen dat de God van hoop hen 
mag troosten en leiden. En dat ze 
elkaar op een dag weer zullen zien.

Kenia

& 
hoop 

Verlies

Kenia



bomen
100.000

Oeganda

Gertjan en Kate werken voor Hope Alive. Gertjan is 
verantwoordelijk als toezichthouder op de Hope Alive 
trainingsboerderij. Hij en zijn familie wonen in Gulu. Tree of Life 
wil langszij komen bij het trainen van boeren en opzetten van 
zelfvoorzienende projecten.

Hope Alive heeft een stuk land aangekocht wat wordt gebruikt 
om nu 100.000 bomen op te planten. Drie afgestudeerde jonge 
mannen, Brian, Robert en Jovi, hebben een training ontvangen 
bij de Kijani Forestry Farm (ook een lokale partner). Ze hebben 
geleerd om bomen te verzorgen en om ze op een goede manier 
te kappen. Daarnaast leerden ze om het hout te drogen, 
houtskool te verbranden én om bomen te planten.

Geïnteresseerde (boeren)families kunnen worden getraind en 
voorzien van middelen om nieuwe bomen te planten op hun 
eigen land. Trainingen en projecten die Gertjan op heeft gezet 
zijn een insectenkwekerij en hij houdt varkens, kippen en bijen. 
Tevens traint hij boeren in business skills.



In 2021 is een nieuw trainingscentrum gestart op Curaçao. 
Lucas en Esther van Twillert zijn sinds 2016 werkzaam op het 
eiland. Ze zich richten op jongeren om met hen Jezus’ liefde te 
delen.

Het trainingscentrum biedt een plek voor kansarme jongeren, 
die vaak te maken hebben met gebroken thuissituaties en 
uitzichtloosheid op het gebied van werk en studie. De jongeren 
kunnen een leer-werktraject volgen van drie maanden, waarin 
ze kunnen leren over landbouw, kippen houden of kunnen 
kiezen voor timmeren of kleding naaien. Daarnaast zijn er ook 
korte cursussen beschikbaar die en week of een weekend 
duren. Het is mooi om te zien hoe deze jongeren een doel en 
motivatie krijgen om hun werk te doen!

Op dit moment is er geen plek om jongeren te huisvesten die 
voor een langer traject komen. Hiervoor zijn plannen in de 
maak om een gastenverblijf te bouwen. Daarnaast is het doel 
voor 2022 om 50 jongeren te trainen die bijvoorbeeld een 
kleine onderneming gaan opzetten.

initiatieven
Nieuwe

Curaçao



Het projectwerk is in de afgelopen jaren enorm gegroeid 
zoals je hebt kunnen lezen. Het support team in 
Nederland groeide mee om dit te kunnen managen. In 
2021 is Hedwig ons team komen versterken. Ze heeft 
een opleiding en ervaring in communicatie en PR. Ze 
heeft hard gewerkt om een nieuwe website op te 
leveren, maar doet veel meer dan dat. 

Pieter is vooral druk geweest met de Tree of Life app en 
is een altijd enthousiaste ambassadeur. Leigh 
ondersteunt de administratie en het projectwerk. 
Christian kan zich steeds meer focussen op 
organisatorische hoofdlijnen, projecten, partnerrelaties, 
fundraising en coachen van de zendingswerkers. 

We willen een flexibele, efficiënte organisatie blijven met 
een zo laag mogelijke overhead. Kwaliteit leveren en een 
duurzame impact behalen, vraagt natuurlijk wel om 
investering. Ons streven blijft dat 90% van de giften 
besteed kunnen worden aan het projectwerk.

Achter 
schermen

de

Organisatie



De groei in onze projecten vraagt om meer handen en 
harten die met ons mee willen dragen. Heb je een groot 
netwerk? Expertise? Wil je de handen uit de mouwen 
steken? Bid of geef je graag?

Wij zoeken partners die samen met ons willen 
investeren in Gods Koninkrijk! Dat kan als persoon of als 
organisatie.

Zie bijvoorbeeld ons bouwteam, drie bouwreizen zijn er 
afgelopen jaar geweest. Met prachtige, concrete 
resultaten zoals de watertoren. Maar er ook geestelijk 
opgebouwd en bemoedigd worden hoort bij ervaringen 
zoals deze.

In 2022 hopen we een partner-netwerk op te zetten wat 
minimaal twee events per jaar heeft en daarnaast de 
mogelijkheid biedt tot projectbezoek. Organisatie

Groeien
partners

met

Organisatie



Organisatie

Partners
veld

Er is kracht in samenwerking. Hier enkele voorbeelden van samenwerkingen in 2021;

Stand as One Ministry, Canada; samen runnen we een trainingscentrum in Malawi
Foundations for Farming, Zimbabwe; ontwikkeling handboek voor trainingscentra
Agrisim, Nederland; ontwikkelen van Tree of Life app
Faunawatch; imker training in Oeganda
Er Op Uit!, Nederland, onderwijs in de kinderclubs in Malawi
Team Up!, Canada, sport en leiderschapsprogramma's in Malawi

 

in het 

https://standasoneministry.com
https://foundationsforfarming.org
https://www.agrisim.com/
https://faunawatch.org/nl/
https://kinderwerkeropuit.nl/
https://www.teamup.world/


Financiën

Samenstellingsverklaring, gedetailleerde baten en lasten, 
balans, begroting 2022, toelichtingen en ANBI toets zijn ter 
inzage beschikbaar in ons financiële jaarverslag 2021.

https://treeoflife.international/downloads/


Financiën

      

Giften per bestemming (in euro's) - 2021

Particulier Bedrijven Stichtingen School/kerk Totalen

Thailand 3.411 45 0 180 3.636

India 1.134 0 0 0 1.134

Kameroen 7.010 1.715 4.349 0 13.074

Malawi 12.591 38.425 7.021 2.972 61.009

Malawi projecten 1.500 19.598 23.500 5.586 50.184

Malawi voedselbos 90 0 61.002 0 61.092

Curaçao 0 9.943 0 0 9.943

Tree of Life International 977 9.817 14.994 2.145 27.933

Tree of Life app 0 7.500 0 0 7.500

Microkredieten 1.082 0 0 0 1.082

Subtotaal 28.056 79.543 110.866 10.883 236.587

Zonder bestemming 13.827 4.505 2.600 0 21.193

Totale ontvangsten 41.833 84.048 113.466 10.883 257.780

      



Dankbaar mochten we dit jaar met elkaar terugblikken 
op 15 jaar Charity Hands. We vierden dit met een diner 
en rondleiding door de ‘Binnentuin over God’ en een 
filmavond voor partners en belangstellenden.

Ter gelegenheid van het jubileumjaar hebben we een 
aantal dingen gedaan. Er is een full colour magazine 
uitgegeven waarvan er ruim 1000 uitgedeeld zijn. Dit 
staat vol met getuigenissen van de afgelopen 15 jaar en 
geeft een goed beeld van wat God heeft gedaan. 

De naam is officieel veranderd in Tree of Life afgelopen 
jaar, omdat deze naam beter past bij ons huidige werk. 
Er is ook een geheel vernieuwde website gebouwd. Waar 
we trots op zijn!

Daarnaast is er afgelopen jaar een promotiefilm gemaakt 
voor het Malawi project. Dit jaar hopen we met deze 
materialen ‘de boer op’ te gaan om meer mensen te 
enthousiasmeren voor dit dankbare werk.

Terugblik
15 jaar

Overal
Zijn 
wonderen



Onze missie is samen met onze partners streven naar het 
vergroten van samenredzaamheid voor mensen in armoede. 
Hoe willen we dit bereiken in de komende 3 jaar?

1) Onze aanpak doorontwikkelen om groei in 
samenredzaamheid binnen de doelgroep mogelijk te 
maken.

2) Doorbouwen aan een professionele organisatie die  
projecten binnen de doelgroep voldoende kan 
ondersteunen.

3) Uitbouwen van actief betrokken partners in Nederland 
en in de projectlanden, om samen een hoopvolle 
toekomst te creëren voor mensen in armoede. 

Zie voor meer informatie ons beleidsplan 2020 -2023.

Doelen 2022

Vooruitblik

http://charityhands.org/wp-content/uploads/2020/06/Beleidsplan-2020-2023.pdf


Bedankt voor je aandacht!

Meer weten?
treeoflife.international

facebook.com/charityhands

foundationsforfarming.org

Contact? Doneren?
info@treeoflife.international treeoflife.international

http://www.treeoflife.international
https://www.facebook.com/charityhands/
http://www.foundationsforfarming.org
mailto:info@charityhands.org
http://www.treeoflife.international

