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1 Terugblik 2020 en blik in de toekomst 
 
Capaciteitsopbouw 
SPZA focuste met haar materiële en niet-materiële steun aan Zuid-Afrikaanse partners 
vooral op capaciteitsopbouw. Dat betekende dat we kleine organisaties hielpen om hun 
kennis en vaardigheden te vergroten, waardoor ze hun doelgroep beter konden helpen en 
zo maatschappelijke meerwaarde creëren. 
We financierden training en opleiding, maar ook evaluatieonderzoek en (strategische) 
planning en via ons netwerk bemiddelden we voor steun van Zuid-Afrikaanse professio-
nals. Verder beantwoordden we vragen van andere donororganisaties en verstrekten we 
aanbevelingsbrieven. Dat heeft diverse malen tot interessante subsidies en nieuwe donor-
relaties geleid.  
 
In 2019 hebben we een beursfonds gesticht bij het Fundraising Mentoring Network 
(FMN), een initiatief van Young People @Work. Bij FMN kunnen Zuid-Afrikaanse organisa-
ties terecht voor advies, begeleiding en training. Organisaties die het lidmaatschap niet 
konden betalen, konden een beroep doen op het beursfonds. Het is een gouden greep ge-
bleken. FMN berichtte: “We had some amazing results … Members who accessed funding 
from the National Lottery, some getting their PBO certificates from SARS as well as intra-
networking amongst members and followers sharing material resources, advice and 
guidance freely.”  Inmiddels hebben 80 kleine Zuid-Afrikaanse organisaties dankzij het 
beursfonds hun eigen capaciteit kunnen versterken. Officiële erkenning krijgen van de 
Zuid-Afrikaanse overheid is daarbij een van de eerste vervolgstappen.  
Op onze vraag of FMN meer belangstelling verwachtte voor het beursfonds kregen wij als 
antwoord: “We will definitely be interested in more bursaries due to the many enquiries we 
receive for menbership.” Aangezien in 2020 de bodem van het beursfonds in zicht kwam, 
zullen wij in 2021 daar opnieuw subsidie voor verstrekken. 
 
 

       
             FMN training februari 2020    FMN lid, met NGO certificaat, bewijs van  

         erkenning door de overheid 

 
Partner nieuwsbrief 
Een andere manier om bij te dragen aan capaciteitsopbouw was de speciale nieuwsbrief 
die we maakten voor partners, maar ook voor voormalige partners en andere organisaties. 
De nieuwsbrief bevatte informatie en tips over interessante websites en publicaties en 
donororganisaties in binnen- en buitenland. Ook informatie die partners met elkaar wilden 
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delen, stond erin. De nieuwsbrief werd zorgvuldig gelezen, zo bleek uit de enthousiaste 
reacties.   

 
Pandemie 
Tijdens de pandemie is de situatie in Zuid-Afrika sterk verslechterd. Volgens het Aidsfonds is Zuid-
Afrika de coronabrandhaard van Afrika. Door de strenge lockdown verloren veel mensen werk en 
inkomen. Bovendien gingen de scholen dicht en kreeg de schoolgaande jeugd geen schoolmaal-
tijden meer. Zonder sociale vangnetten en te weinig reserves was er al snel sprake van honger. 
Maar ook was er geen geld voor beschermingsmiddelen, zelfs zeep was voor veel gezinnen te duur.  
Wij vroegen daarom onze partners naar de situatie ter plekke en hoe wij daarbij konden helpen. Op 
basis van hun reacties hebben we extra subsidie verstrekt aan Breede Centre, Dysselsdorp Com-
munity After Care Centre, Net vir Pret, Sakhisizwe Youth Development Programme en Waumbe 
Youth Development Centre, waarover meer in paragraaf 2, Partners in beeld. 
 
 

Dit jaarverslag 
In dit jaarverslag belichten we in de paragraaf Partners in beeld de Zuid-Afrikaanse organisaties die 
we het afgelopen jaar hebben gesteund. In de paragraaf Bestuurlijke zaken vindt u meer informatie 
over ons werk en over de voorgenomen exit. 
 
 

2 Partners in beeld 

 
Breede Centre (McGregor) 
Breede Centre had diverse plannen voor Holiday Schools. Helaas konden ze door de pandemie in 
2020 maar één week vakantieactiviteiten organiseren. Daarna werkten leerkrachten en stagiaires 
van Breede Centre vanuit hun huis met kinderen uit hun eigen buurt. Ieder kreeg een kleine ‘jeugd-
bibliotheek’ en ander materiaal mee. Omdat ze bijna allemaal in het township wonen, konden daar 
veel Breede Centre kinderen van profiteren. De jongeren van de bouwopleiding maakten domino-
sets voor de verkoop én voor de nieuwe dominoclub. 
Ook printte Breede Centre schoolmateriaal voor gezinnen zonder computer. Tijdens de zeer strikte 
lockdown hielp de lokale politie met het uitdelen van schoolmateriaal en met de soepkeuken. Om 
de agenten te bedanken knipten en kleurden de kinderen vlaggetjes met de tekst ‘Dankie’. 
Breede Centre hield ons op de hoogte met informatieve nieuwsbrieven en rapportages. Er werden 
vooral veel buitenactiviteiten georganiseerd zoals fietsen repareren en hardlopen.  
Kinderen kleurden de poster “In a world where you can be anything, be kind” en versierden er het 
hele dorp mee. Foto’s © Breede Centre. 
 
 

“Just a note to thank you again for this valuable information you shared!” 
“Thank you, went through it and I am busy with the application of one of the funding advertised.” 
“A very useful link. Thank You. I have been trying to find out what the regulations are if you want to offer 
cooked food. Our police captain here says it is only the department of education that can offer cooked food 
and he refuses to let people cook food for the children and others in need. So I am glad to read about the 
soup kitchens and that there is no government group you need approval of.” 
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                      Soepkeuken                           “In a world where you can be anything, be kind”  

 
 

Toen Breede Centre weer open mocht, kwam Lola op bezoek, een pop die de kinderen vroeg haar 
te helpen. Sessies met Lola hielpen kinderen bij de ontwikkeling van hun emotionele intelligentie.  
 
 

    
                              Lola op bezoek          Bedankjes voor politiehulp 

  
 

De medewerkers van Breede Centre volgden een training van Amazing Brainz voor een 
lesprogramma voor specifieke leeftijdsgroepen (2-3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar).  
In 2020 verstrekten we Breede Centre € 8.153 (R 150.000) subsidie, waarvan 50% voor reguliere 
activiteiten en de rest voor noodhulp. 
Lees meer over Breede Centre: hun meest recente nieuwsbrief en jaarverslag staan op 
www.spza.org/publicaties.  
 
 

Dysselsdorp Community After-Care Centre (Dysselsdorp, bij Oudtshoorn) 
Op onze vraag hoe het ervoor stond bij het Dysselsdorp Community After-Care kregen wij een 
hulpvraag voor winterkleding voor kinderen en de aanschaf van zeep. Dysselsdorp berichtte ons: 
“Our immediate concern was the safety of our learners and decided to help them and their families 
to regularly wash their hands at home. A second concern was to brace the extreme cold winters of 
the Little Karoo region to provide our learners with warm clothes and shoes … we were able to buy 
clothing and shoes for the most vulnerable learners (167 children in total). All the children and their 
families received soap. Refills are constantly provided as the need arises.” 
Dysselsdorp Community Development Centre steunden we met € 2.512 (R 50.000). 
  

http://www.spza.org/publicaties
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Net vir Pret (Smitsville, Barrydale) 
Net vir Pret kreeg in maart 2020 van de Medicinal Office of Health speciale toestemming om een 
Holiday School te organiseren. Maar wel onder strikte voorwaarden: alleen buitenactiviteiten in 
kleine groepen en voorlichting over de pandemie was een verplicht onderdeel van het programma. 
Helaas moest vanwege de lockdown de laatste dag worden afgelast.  
Net vir Pret deelde dagelijks soep uit en Net vir Pret jongeren maakten ruim 2.000 mondmaskers. 
Het Project Hope team hielp mensen een groentetuin inrichten. Zo werd het township Smitsville 
maar liefst 32 groentetuinen rijker (zie film). Het Project Hope team bestond uit tieners die niet 
naar school gingen en in aanraking zijn geweest met justitie. Bij Net vir Pret volgden ze een full-time 
programma waarin ze niet alleen leerden lezen, schrijven en rekenen, maar waar ook veel aandacht 
was voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Met veel succes: “Boys who were withdrawn, 
secretive and emotionally troubled are transforming into confident young adolescents who are 
discovering their own self-worth and dignity and have hope for the future.” Tijdens de lockdown 
kregen medewerkers en vrijwilligers van Net vir Pret extra training, o.a. in audiovisuele technieken. 
Diverse activiteiten werden audiovisueel vastgelegd, waaronder een zelfgemaakte rap over de pan-
demie. De schaakclub was immens populair: “No fewer than eleven of our group qualified to 
represent the Overberg in the coming Western Cape trials.”  
Foto’s © Net vir Pret. 
 
 
 

      
                                 Vrolijke mondkapjes                                                  Schaakclub  

 
 

Verder heeft Net vir Pret samen met Breede River Community Learning Centre (CLC) een “satellite 
campus” gesticht. CLC valt onder het National Department of Higher Education. 25 mensen tussen 
16 en 34 meldden zich voor wekelijkse sessies. Op de andere dagen was het computerlab van Net 
vir Pret open voor studenten om het interactieve programma Eduplay te gebruiken of huiswerk te 
maken.  
In 2020 was er een bijzonder internationaal project waaraan jongeren van over de hele wereld 
hebben meegedaan. Aan teenagers is gevraagd hun hoop en hun zorgen voor de toekomst op te 
schrijven. Alle inzendingen zijn begraven in een tijdscapsule in de tuin van het Reina Sofia Museum 
in Madrid. Over 30 jaar, in 2050, wordt de capsule opgegraven en contact gezocht met alle inzen-
ders. Een groep jonge vrijwilligers van Net vir Pret uit Smitsville, het township van Barrydale (Zuid-
Afrika) heeft ook meegedaan, waarvan dit filmverslag. 
In 2020 verstrekten we aan Net vir Pret € 8.114 (R 150.000) subsidie.  
Lees meer over Net vir Pret: hun meest recente nieuwsbrief en jaarverslag staan op 
www.spza.org/publicaties. Daar vindt u ook een artikel over 10 jaar parades met enorme 
zelfgebouwde marionetten.  

https://spza.us5.list-manage.com/track/click?u=353de0e7a08d5d72b38709370&id=288820cde6&e=24a1244489
https://www.youtube.com/watch?v=D26jU3Y-fDk&authuser=0
http://www.spza.org/publicaties
https://spza.us5.list-manage.com/track/click?u=353de0e7a08d5d72b38709370&id=f9ab081be2&e=24a1244489
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    Net vir Pret jongeren bouwen marionetten 
 
 

Sakhisizwe Youth Development Programme (Imizamo Yethu, Hout Bay) 
Sakhisizwe Youth Development Programme moest net als zoveel andere organisaties tijdens de 
pandemie het programma omgooien. Tijdens de lockdown heeft Sakhisizwe goed kunnen samen-
werken met andere organisaties bij de distributie van noodhulp. Mede dankzij die samenwerking 
hebben ze 110 gezinnen van voedselpakketten kunnen voorzien. Ook besloot Sakhisizwe drie dagen 
per week haar gebouw beschikbaar te stellen als studieruimte voor scholieren. Ruimte en rust zijn 
schaars in townships, helemaal nu nog veel meer mensen thuis zitten: “shebeens playing loud music 
till 11pm during the week and weekends till 2/3 am. We printed old exam papers and also offered 
our text books for those who needed them.” 
De jongeren die bij Sakhisizwe komen, behoren tot de grootste risicogroep: voedselonzekerheid, 
criminaliteit en tienerzwangerschappen. De mentoren van Sakhisizwe hielpen ze met hun opleiding 
en boden ze structuur en discipline, kortom een interessante en veilige omgeving als alternatief 
voor de straat. De normaal gesproken dagelijkse activiteiten zoals hulp met lezen en wiskunde, 
sporten en life skills training konden niet op volle kracht draaien. Ook het succesvolle recyclepro-
gramma stond stil tijdens de lockdown. We assisteerden Sakhisizwe o.a. met het vinden van een 
betrouwbare accountant en met de accountantskosten, zodat ze het boekjaar 2019-2020 konden 
afronden. In 2020 verstrekten we Sakhisizwe € 5.435 (R 100.000)  subsidie. 
Sakhisizwe Youth Development Programme stuurt elke maand informatie over hun activiteiten, hun 
maandrapport en jaarverslag kunt u vinden op onze website: www.spza.org/publicaties. Foto’s © 
Sakhisizwe. 
 
 

       
 Rondbrengen van voedselpakketten         Rustige studieplek 

 
  

http://www.spza.org/publicaties
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Waumbe Youth Development (Fisantekraal, Durbanville) 
Waumbe Youth Development werkt ten noorden van Kaapstad. Mede dankzij een beleidswijziging 
bij Wilde Ganzen konden we Waumbe helpen met de aanschaf van 60 tablets inclusief een 
trainingsprogramma van Waumbe voor kleuterleidsters en administratief personeel. Leerlingen op 
basis- en high school kregen toegang tot een online lesprogramma. Een van de kleuterleidsters 
schreef:  “I am a pre-school teacher with NQF level 4 qualification. I am so grateful to Waumbe for 

giving me an opportunity to acquire necessary skills and 
experience in computer training. I am able to capture and 
organize data more efficiently and effectively.“ 
In 2020 was bij Waumbe pesten een centraal thema. Ze lanceer-
den een programma op 10 basisscholen en middelbare scholen, 

waarbij de Matthews Bully/Victim Assessment questionnaire is gebruikt. Op basis hiervan hebben ze 
scholen geadviseerd hoe ze leerlingen, docenten en ouders kunnen ondersteunen bij het tegengaan 
en voorkomen van pestgedrag. 
Ook verzorgde Waumbe een IT NQF Level 3 End User Computing opleiding voor 45 jongeren 
waarvan 30 met een beperking. Iemand die de opleiding in 2019 had gedaan, kreeg de kans om 
trainer te worden en vertelde over Waumbe: “I got to do what I really wanted. Teaching and  
making a difference in someone else’s life. Today I am still part of Waumbe YDC, living my best life 
and changing one person at a time. Waumbe YDC taught me some great values and builds my  
self-esteem.” Samen met Jumpstart bood Waumbe jongeren sollicitatietraining. Ook kregen 
jongeren hulp om een stageplaats te vinden.  
Bovendien was Waumbe betrokken bij de distributie van voedsel. Samen met Afrika Tikkun verzorg-
den ze voedselpakketten voor 85 gezinnen. Verder assisteerde Waumbe het Western Cape Depart-
ment of Social Development en OTB Africa om grote hoeveelheden maismeel te verdelen. 
Maismeel is in Zuid-Afrikaanse townships een stapelvoedsel. 
In 2020 verstrekten we Waumbe € 5.335 (R 87.000) subsidie. Lees de laatste nieuwsbrief en 
jaarstukken van Waumbe op onze website: www.spza.org/publicaties.  Foto’s © Waumbe.  
 

 

   
Computertraining    Sollicitatietraining 
 

   
   Distributie van maismeel en voedselpakketten 

http://www.spza.org/publicaties
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Young People @Work (Bishop Lavis, Cape Town) 
Young People @ Work (YP@W), die werkloze en laag opgeleide jongeren helpt met training en 
opleiding, nam er vanwege de pandemie een extra taak bij. YP@W zette in het najaar van 2020 het 
FRASA voedselhulpnetwerk op (Food Relief Alliance of South Africa).  
“Stage one focused on mobilising funds for immediate food relief, stage two on building partner-
ships, stage three on capacity building of food relief leaders and stage four addressed the future 
sustainability of our food relief interventions.” In het FRASA netwerk werkten 32 kleine organisaties 
samen om zoveel mogelijk mensen te bereiken, een geweldig initiatief van YP@W.  
Het FRASA netwerk hielp 52 voedselprojecten in 42 gemeenschappen om samen meer dan 300.000 
maaltijden en voedselpakketten uit te delen. 
Verder kregen FRASA leden online training in management en fondsenwerving.  
Foto’s © Young People @Work. 
 
 

      
Voedselpakketten     Soepkeuken 

 
 
In het boekjaar 2020 kreeg Young People @Work op basis van nieuwe afspraken die we maakten, 
rechtstreeks steun van Stichting Forza, dus niet  meer via SPZA. Wel besloten we opnieuw subsidie 
te verstrekken voor het beursfonds van het Fundraising Mentoring Network (zie paragraaf 1). Dat 
kreeg echter pas in januari 2021 zijn beslag, dus dat valt buiten het bestek van dit jaarverslag.  
De meest recente nieuwsbrief en jaarstukken van YP@W staan op onze website: 
www.spza.org/publicaties.  
 
 
Overige partners en beneficianten 
Hermanus Waldorf School (Hermanus, Overstrand). Mede dankzij de strikte naleving van de regels 
zijn er op school geen ziektegevallen geweest. Na de lockdown is er extra hard gewerkt, ook in de 
tuin, waar de hele school uit eet. Een van de leerlingen uit klas 7 schreef in de schoolkrant: “When 
we went back to school we were really behind but did all in our power to catch up and are now up to 
date with our school work. What can I say about this year? It had its ups and downs but we as grade 
7 stood together and never gave up.” Dat de Marimba Band van klas 7 niet naar Johannesburg kon 
om deel te nemen aan het International Marimba en Steelpan Festival South Africa was een grote 
teleurstelling: “Everyone was sad that our trip was cancelled”. De festivalorganisatie besloot er een 
virtueel festival van te maken. Dit werd uitgezonden op het Youtube kanaal van Education Africa: 
Marimba Festival. Vanaf 19:54 is het optreden van Hermanus Waldorf School te zien.  
Op de foto (zie volgende bladzijde) was er nog geen vuiltje aan de lucht … 
Lees meer over Hermanus Waldorf School (HWS) in hun nieuwsbrief en jaarverslag op onze 
website: www.spza.org/publicaties. Foto’s © Hermanus Waldorf School. 
 

http://www.spza.org/publicaties
https://spza.us5.list-manage.com/track/click?u=353de0e7a08d5d72b38709370&id=62d89e91e8&e=24a1244489
http://www.spza.org/publicaties
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                                         De hele school at uit de tuin van Hermanus Waldorf School 
 
 
Uit ons Patchfonds, een fonds op naam, en dankzij donaties van particuliere donoren konden wij 
voor enkele kinderen de school- en studiekosten betalen. 
Graag willen we alle sponsorouders van harte bedanken voor hun bijdrage in de school- en 
reiskosten van kinderen op Hermanus Waldorf School (Sandbaai, Hermanus), Zenzeleni School 
(Khayelitsha, Cape Town) en het Peter Pan Down Syndrome Centre (in 2020 verhuisd van Maitland 
naar Southfield, Cape Town). Het afgelopen jaar ging er € 978 naar Hermanus Waldorf School, € 424  
naar Zenzeleni School en € 633 naar Peter Pan Down Syndrome Centre. 

 
 

 
Dikke pret op de hindernisbaan © Peter Pan Down Syndrome Centre 
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Bestedingen aan partners in 2020 en plannen voor 2021 
 
2020 

In totaal besteedden we in 2020 aan het Programma Buitenschoolse Activiteiten € 8.295, aan Beter 
Basisonderwijs € 1.114 en aan Studiefinanciering € 17.390. Op de post Algemeen boekten we € 
24.215 voor extra steun aan partners in verband met de pandemie. 
 
2021  

We verwachten in 2021 de volgende bestedingen te doen: Programma Buitenschoolse Activiteiten 
€ 25.000, Beter Basisonderwijs € 1.500, Studiefinanciering € 15.000 en Algemeen 25.000 (extra 
steun in verband met de pandemie). De volledige begroting voor 2021 staat in het Beleidsplan 2021 
op de website. 

 
 
3 Bestuurlijke zaken 
 
 
Exitstrategie 
Zoals eerder in dit jaarverslag al is aangegeven heeft het bestuur besloten om verder uitvoering te 
geven aan de exitstrategie om uiteindelijk te gaan afronden door de stichting op te heffen.  
In voorgaande jaren hebben we alle meerjarenverplichtingen afgebouwd en in 2019 hebben we 
voor het laatst een nieuwe partner erbij genomen. Ook hebben we de website op een aantal 
punten aangepast, door o.a. de Grant Criteria te verwijderen. Verder hebben we donateurs en 
donororganisaties met een aparte brief en via onze nieuwsbrief Ubuntu geïnformeerd over onze 
exitplannen. 
Bovendien hebben we met ingang van 2021 het CBF keurmerk opgezegd. Omdat we geen fondsen 
meer gaan werven heeft het keurmerk voor ons geen meerwaarde meer. Op onze opzegging 
antwoordde de controller van het CBF: “Bijgaand de formele bevestiging van de opzegging. Wat mij 
betreft zijn jullie een voorbeeldinstelling. Transparant, leesbare jaarstukken, governance, impact zijn 
wat mij betreft allemaal onderdelen waar jullie heel goed op scoren. Jullie leggen de organisatie ook 
zelf steeds kritisch tegen het licht en dat kom ik wel eens anders tegen. Het besluit om te stoppen is 
een dappere. Het klinkt logisch om te stoppen als ‘het werk klaar’ is, maar die stap zetten is niet 
makkelijk. Wat mij betreft petje af. “ 
 
De komende tijd gaan we besteden aan de afbouw van onze activiteiten in Zuid-Afrika door onze 
partners nog een extra steuntje in de rug te geven. Bijvoorbeeld door hen aan te bevelen bij andere 
donoren, door training en opleiding in fondsenwerving en netwerken te blijven steunen of door een 
laatste financiële injectie, bijvoorbeeld voor een reservefonds.  
Dat wij verder naar een exit toewerken wil niet zeggen dat er geen hulp meer nodig is. Er is nog een 
lange weg te gaan voordat in Zuid-Afrika de zo gewenste gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor 
iedereen een feit zijn.  
Graag willen we onze kennis en netwerk beschikbaar stellen aan initiatiefnemers die actief zijn of 
willen worden in townships in Zuid-Afrika. 
 
 
Contacten met andere donororganisaties 
Vanwege onze exitstrategie maakten we nieuwe afspraken met Stichting Forza en partners ASSET 
(Association for Educational Transformation) en Young People @ Work. We spraken af dat ze 
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voortaan zonder onze tussenkomst gaan samenwerken. Dat betekent dat zowel de financiering als 
de rapportages vanaf 2020 rechtstreeks gaan.  
 
Met de Koning Boudewijn Stichting (KBS) kwamen we overeen dat wij hun grants voor bepaalde 
organisaties in Zuid-Afrika faciliteren omdat er anders geld zou worden verspild aan transacties bij 
commerciële partijen zoals banken. Dankzij onze overeenkomst met valutabroker StoneX Group 
(voorheen INTL FCStone) betalen we geen transactiekosten en krijgen we een gunstige wisselkoers. 
We verwachten dat KBS in de loop van 2021 de zaken zelf geregeld heeft.   
In 2020 gaven we voor KBS € 25.730 subsidie door aan vier verschillende organisaties: Waumbe 
Youth Development, Sparkle Kids, Young People @Work en Khwela Community Development. 
 
 
Vergaderingen en bezetting bestuur  
Het bestuur vergaderde in 2020 acht keer, waarvan 4 keer telefonisch. We konden slechts één keer 
fysiek bij elkaar komen en hebben vanaf maart alleen online vergaderd. 
We besloten vorig jaar al geen nieuw meerjarenplan meer te schrijven. Beleidsplan en begroting 
2021 zijn op de website gezet. 
We besloten de exit, inclusief de opheffing van de stichting, met het bestuur in haar huidige 
samenstelling verder af te wikkelen en iedereen tekende bij. Wel namen we afscheid van Katie 
Oost, die vijf jaar lang als enthousiast bestuurslid veel werk voor haar rekening nam, zoals het 
schrijven van jaarverslagen. Helaas konden we door de pandemie nog niet echt afscheid van haar 
nemen, maar we verwachten dat in 2021 wél te kunnen doen. Dan kunnen we meteen in beschei-
den kring ons 20-jarig bestaan vieren, want ook daar kwam het niet van door de pandemie. 
Het bestuur bestond in 2020 tot 4 april eerst uit vijf leden en daarna uit vier leden, met H.P.C.M. 
van Wissen als adviseur. Zie onderstaand rooster van aftreden. Er zijn formeel twee vacatures, 
maar besloten is die niet te vervullen. Twee bestuursleden zijn in 2020 herbenoemd. Met het 
resterende team van vier gaan we de exitstrategie afronden. 
 
 
Rooster van aftreden 

Diet Grosheide, vice-voorzitter 18/1/2024 

Petra Lasschuit, penningmeester 21/6/2026 

Martje Nooij, secretaris 17/4/2025 

Katie Oost, lid 4/4/2020 afgetreden 

Riekje de Vries-Pels, voorzitter 12/6/2023 

 
 
Onderzoek exitstrategie 
Het onderzoek van onze secretaris, Martje Nooij, naar exitstrategieën, is nu ook in het Engels 
verschenen: Beyond the best intentions: exit strategy in development co-operation. 
Tevens verscheen een vertaling van de op basis van het onderzoek ontwikkelde Toolkit Exitstrate-
gie: Toolkit Exit Strategy. Hold a mirror up to your charity: act, assess and accommodate. 
In 2020 is in Vlaanderen één workshop exitstrategie gepresenteerd voor 28 organisaties. Plannen 
voor een reeks workshops in verschillende Vlaamse gemeenten zijn vanwege de pandemie naar 
2021 verschoven. 
Met behulp van de Toolkit kunnen ontwikkelingsorganisaties vaststellen of ze klaar zijn voor een 
verantwoorde exit c.q. hoe ze daar het beste naar toe kunnen werken. Exit kan inhouden dat 
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afscheid wordt genomen van een partner-daar en/of dat de eigen organisatie wordt opgeheven. De 
Toolkit wordt ook gebruikt bij de exit van SPZA. 
Het onderzoeksrapport en de toolkit kunnen worden opgevraagd via info@spza.org 
 
 
Communicatie 
Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube zijn steeds minder vaak ingezet voor onze communicatie 
naar buiten. In 2020 plaatsten we wekelijks 2-3 posts, maar vanaf 2021 worden er geen posts meer 
op Facebook gezet, en ook geen tweets op Twitter. 
Onze website blijft dé plek met informatie over SPZA. 
De nieuwsbrief Ubuntu zal vooralsnog twee keer per jaar verschijnen. Ook de nieuwsbrief voor 
organisaties in Zuid-Afrika zal in 2021 blijven bestaan. 
 
 

4 Meer lezen en links 
Voor meer informatie over onze partners en activiteiten, zie onze website en de volgende links. 

 Beleidsplan en begroting 2021 (Pdf) 
 Jaarrekening 2020 (ligt momenteel bij de Kascommissie). 

 
 
 

Heeft u commentaar, tips, ideeën, meer informatie?   
Graag! Neem contact op en denk met ons mee.  

Meer informatie? Kijk op onze website www.spza.org. 
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