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Jaarrekening en jaarverslag zijn formeel goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van
Stichting Projecten Zuid-Afrika in haar vergadering van 24 april 2019 en van 12 mei 2019.
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Inleiding
In dit jaaroverzicht belichten we enkele belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Op
onze website en onze Facebook pagina vindt u meer actuele informatie over onze partners en hun
werk en over onze manier van werken. Alle links naar meer informatie vindt u achterin dit jaaroverzicht.

Bestuur SPZA in actie
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Partners in beeld
Net vir Pret
Net vir Pret organiseerde evenals in voorgaande jaren holiday schools en een jaarlijkse Giant
Puppet Parade and Performance. Het thema van dit jaar was duurzaamheid en biodiversiteit.
Centraal stond een vissoort, een voorn met rode vinnen, die bedreigd wordt door watervervuiling,
de invasie van niet-inheemse soorten en de onttrekking van water aan de Huis River voor irrigatie.
Zo werd de Save the Red Fin Campagne geboren. Leerlingen en jongerenbegeleiders hebben op
woensdagmiddagen de rivier schoongemaakt en niet-inheemse planten weggehaald.
Tijdens de holiday school deden 130 jongeren mee en zij hebben een week lang geleerd over de
bedreigde voorn en zijn omgeving. Ze hebben als slotwerk een toneelstuk over deze vis bedacht
en uitgevoerd. Op de Vleiplaas Farm School is dit programma herhaald met 55 jongeren.
Tijdens de holiday school in september werd de omgeving schoongemaakt en werden herbruikbare dingen gerecycled. Er werden bijvoorbeeld kunstwerken van gemaakt, zoals een Red Fin
kunstwerk aan het schoolhek (zie onderstaande foto). Van de Giant Puppet Parade en de erbij
behorende theatervoorstelling is een fraaie film gemaakt. Zie daarvoor Meer lezen en links, aan
het eind van dit jaarverslag.

© Net vir Pret

Net vir Pret biedt kinderen ook de mogelijkheid om creatief bezig te zijn zoals pottenbakken,
muziek maken, tekenen en schilderen. Ongeveer 50 kinderen worden in een naschools
programma elke dag opgevangen. Net vir Pret schrijft fraaie halfjaarlijkse updates over alle
activiteiten met mooie foto’s. De organisatie bereikt jaarlijks meer dan 800 kinderen. Voor meer
informatie: www.netvirpret.org.
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© Net vir Pret, resultaten van creatieve activiteiten

Breede Centre
Breede Centre organiseerde in 2018 diverse buitenschoolse activiteiten. Tijdens de vakantie rond
Pasen zijn 339 kinderen tijdens een holiday school vijf dagen bezig geweest met rugby, volleybal,
tuinieren en andere leuke en leerzame activiteiten. Een tweede holiday school gaf 354 kinderen de
mogelijkheid bezig te zijn met onder andere houtbewerking en toneelspelen. In oktober was er
een holiday school voor 321 kinderen. En rond kerstmis deden maar liefst 514 kinderen mee aan
de holiday school.
Tijdens de buitenschoolse opvang in de middag zijn er het hele jaar door diverse activiteiten, zoals
paardrijden, tuinieren en koken. Ook is er aandacht voor leesvaardigheid, waarbij vrijwilligers
twee keer per week lezen, samen met de kinderen. Verder is er een open dag georganiseerd voor
de ouders van de kinderen. Meer informatie: www.breedecentre.co.za.

© Breede Centre

Khululeka Grief Support
In 2018 heeft Khululeka ruim 10.000 kinderen bereikt met programma’s voor kinderen, ouders en
verzorgers. Er zijn meer dan 360 mensen opgeleid om workshops en lessen te geven, waarin
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hulpverlening aan kinderen die zijn vastgelopen in een rouwproces centraal staat. Maar ook de
ontwikkeling van jonge kinderen (Early Childhood Development) heeft de aandacht met
programma’s als het ouder-peuter programma. Hiermee bereikte Khululeka het afgelopen jaar
meer dan 400 gezinnen. Daarnaast heeft Khululeka van capaciteitsopbouw een speerpunt
gemaakt, o.a. door kennis en kunde te delen via de Khu Kit, een handboek over rouwhulpverlening
aan kinderen. Meer informatie: www.khululeka.org.za.

© Khululeka Grief Support

Andere partners
Ook andere partners, zoals Dysselsdorp Community After Care Centre, Iliso Care Society, Kwhela
Community Based Organisation, Masakhe Development Centre en Township Roots, hebben met
vrijwilligers holiday schools en/of naschoolse activiteiten georganiseerd, waardoor duizenden
kinderen veilig van de straat waren terwijl ze aan leuke en leerzame activiteiten deelnamen.
Jongeren uit de buurt assisteerden als vrijwilliger.

© Iliso Care Society, waterpret tijdens de holiday school

© Khwela Community Based Organisation, holiday school
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© Breede Centre, holiday school

Waumbe Youth Development Centre organiseerde met een team van 30 jonge vrijwilligers o.a. life
skills workshops, extra lessen voor jongeren vanaf klas 8 in wiskunde, natuurkunde, boekhouden
en Engels. Tevens kregen ze studie- en beroepskeuzevoorlichting. Jongeren die een bijzondere
prestatie leverden kregen de Waumbe Achievers Award: een beloning in de vorm van een paar
schoolschoenen en een certificaat. Verder hebben jongeren bij hun inschrijving op de universiteit
advies en begeleiding gekregen. Waumbe heeft sinds de start in 2014 ruim 8.000 jonge mensen
bereikt in en om het zeer arme en afgelegen township Fisantekraal bij Durbanville, ten noorden
van Kaapstad. Meer informatie: www.waumbe.org.za.

© Waumbe Youth Development Centre

Dankzij steun van Stichting Forza konden zes studenten bij partner ASSET (Association for
Educational Transformation) verder met hun universitaire studie. Bovendien konden ruim 1.000
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jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt extra cursussen en trainingen volgen bij Young
People@Work.
Sponsorouders droegen bij aan de schoolkosten van kinderen op drie Waldorfscholen en op Peter
Pan Down Syndrome Centre.
In totaal werd aan het programma Buitenschoolse Activiteiten € 20.000 besteed, aan Beter Basisonderwijs € 10.000 en aan Studiefinanciering € 12.000. Bovendien staat er nog € 5.616 geboekt
aan subsidieverplichtingen aan partners in afwachting van hun eindrapportage. Aangezien voor de
meeste organisaties in Zuid-Afrika het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, worden
deze rapportages pas in de loop van 2019 verwacht. Meer details over de financiële stand van
zaken vindt u in de uitgebreide jaarrekening in dit jaaroverzicht.
Plannen voor 2019
We verwachten in 2019 de volgende bestedingen te doen aan de programma’s:
Programma Buitenschoolse Activiteiten € 40.000, Beter Basisonderwijs € 8.000 en
Studiefinanciering € 14.000.

Bestuurlijke zaken
Het bestuur bestond in 2018 uit vijf leden, zie onderstaand rooster van aftreden. Er is formeel een
vacature, maar besloten is die voorlopig niet te vervullen.
Rooster van aftreden
M. Nooij, secretaris
K. Oost, lid
P. Lasschuit, penningmeester
R. de. Vries-Pels, voorzitter
D. Grosheide, vice-voorzitter

17/4/2020
24/4/2020
21/6/2021
12/6/2023
18/1/2024

herbenoembaar
niet herbenoembaar
herbenoembaar
herbenoemd in 2018
herbenoemd in 2019

Twee bestuursleden zijn in 2018 op bezoek geweest in Zuid-Afrika en hebben daar diverse partners bezocht. De waterschaarste in de Westkaap hebben zij aan den lijve ondervonden. Het bleek
een hele uitdaging om minder dan 50 liter water per persoon per dag te gebruiken.
Verder hebben bestuursleden deelgenomen aan de Partindag. Dit leverde extra informatie op over
o.a. fondsenwerving en capaciteitsopbouw.
Ons privacybeleid is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op
25 mei 2018 van kracht werd. We plaatsten een speciale Privacy pagina op de website.
SPZA is door mevrouw Nagelkerke aangewezen als enig erfgenaam. Zij was een enthousiaste
sponsorouder die Zuid-Afrika diverse keren heeft bezocht en ook haar sponsorkind op Hermanus
Waldorf School heeft ontmoet. Zij overleed in juni 2018. Wij gedenken haar met dankbaarheid.
Haar nalatenschap zal in de loop van 2019 worden afgehandeld.
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In 2018 is gestart met het werven van fondsen bij vermogensfondsen. Er zijn diverse steunaanvragen verzonden, bijvoorbeeld voor de projecten Kids@Risk en Jongeren in townships. Ook voor
Holiday Schools worden fondsen gezocht. In 2018 heeft Stichting Weeshuis der Doopsgezinde
Collegianten Oranjeappel € 500 geschonken. Verder kregen wij een toezegging voor een jaarlijkse
gift van € 2.000 gedurende drie jaar van Stichting Van Helden Tucker.
Bovendien zijn we gestart met particuliere fondsenwerving via crowdfunding op de site van Pay it
Forward met een speciale campagne voor Holiday Schools voor 2.000 kinderen en 200 jonge
township vrijwilligers. Een link naar deze crowdfunding actie staat achterin dit jaarverslag.
Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube zijn ingezet voor onze communicatie naar buiten. Onze
website blijft dè plek waar meer detailinformatie over SPZA te vinden is.
Al eerder was besloten de focus van SPZA te richten op partners die buitenschoolse activiteiten
organiseren. Hierdoor zijn enkele nieuwe partners in beeld gekomen. Daar staat tegenover dat we
onze fondsenwerving voor andere partners, die minder passen bij de nieuwe focus, afbouwen.
Wel behouden we al onze (oud)partners voor ons netwerk en zullen we geoormerkte giften voor
deze partners blijven faciliteren. Ook blijven (oud) partners desgewenst onze partner nieuwsbrief
ontvangen met informatie over o.a. fondsenwerving en donororganisaties.
Daarnaast proberen we kritisch te kijken naar de omvang en de omzet van partnerorganisaties,
alsmede de salarissen en hoe dit in verhouding staat tot wat SPZA kan bijdragen. Maakt SPZA nog
het verschil? Daarbij willen we ons vooral richten op startende partners en hen helpen zich te
ontwikkelen tot volwassen organisaties die op eigen benen kunnen staan.
Plannen voor 2019
Het beleidsplan en de begroting voor 2019 staan op onze website.
We gaan ons Meerjarenprogramma 2015-2019 evalueren en een nieuw plan opstellen.
We zoeken deelnemers voor The Ride on Education, een sponsorfietstocht van Eindhoven naar
Parijs. Voor meer informatie: www.therideoneducation.nl.

Meer lezen en links
Voor meer informatie over al onze partners en activiteiten, zie de website en de volgende links.
 ANBI-pagina
 Beleidsplan en begroting 2019 (Pdf)
 CBF Goededoelen paspoort SPZA
 Folder fiscaalvoordelig geven (Pdf)
 Privacy pagina
 Meerjarenplan 2015-2019 (Pdf)
 Net vir Pret Giant Puppet Parade and Performance (film)
 Over SPZA (Pdf)
 Pay it Forward (crowdfunding voor SPZA, o.a. voor Holiday Schools)
 Verantwoordingsverklaring (Pdf)

Commentaar, tips, ideeën, meer informatie?
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Graag! Neem contact op en denkJaaroverzicht
met ons mee.
Meer informatie? Kijk op onze website www.spza.org.
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