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Toelichting op dit document 
Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel, het gewone jaarverslag, leggen we 
rekening en verantwoording af over 2021. In het tweede deel, terugblik 2000-2021, vatten we de 
afgelopen 21 jaar samen. 
  
 

1 Jaarverslag 2021 
 

1.1  Inleiding 
Voor u ligt het laatste jaarverslag van Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) als sluitstuk van ruim 
twee decennia activiteiten, samen met en voor kleine organisaties in Zuid-Afrika (2000-2021). 
Onze insteek was altijd dat Zuid-Afrikaanse partners niet financieel afhankelijk mochten zijn van 
SPZA alleen. Door de jaren heen bleven we stapsgewijs afscheid nemen van Zuid-Afrikaanse 
partners die ons niet meer nodig hadden. Maar mede omdat de fondsenwerving allengs moeizamer 
verliep namen we er vanaf 2018 geen nieuwe partners meer bij.  
Begin 2019 besloot het SPZA-bestuur om definitief een streep te zetten onder de activiteiten van de 
stichting. Sindsdien stonden de werkzaamheden in het teken van de exit die eerst werd besproken 
met de Zuid-Afrikaanse counterparts. We deelden met hen en vervolgens met de donateurs dat het 
bestuur zich onvoldoende toegerust voelde om optimaal te blijven inspelen op de nieuwe ontwik-
kelingen van deze tijd. Dat we vonden dat o.a. de enorme impact van internet en social media 
vroeg om een andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking en dat we de jongere generatie 
achtten beter te zijn toegerust voor deze nieuwe ontwikkelingen en kansen.  
De daaropvolgende jaren stonden in het teken van de exitstrategie met als belangrijkste vraag-
punten: 
1. Hoe kunnen we bestaande partners in Zuid-Afrika nog een laatste steuntje in de rug geven?  
2. Hoe kunnen we de opgedane kennis en kunde veiligstellen, opdat die beschikbaar blijft? 
Nadat we in 2019 onze exit al hadden aangekondigd, hebben we in de tweede helft van 2021 de 
laatste stappen richting onze partners gezet.  
 

1.2 Partners in beeld 
Net als 2020 stond 2021 vooral in het teken van de Covid pandemie. Zuid-Afrika ging van-
wege een derde golf met ingang van 28 juni 2021 opnieuw in lockdown. Met bijna 17.000 
nieuwe gevallen per dag was de derde golf hoger dan de eerste twee. Alle bijeenkomsten, 
binnen én buiten, waren verboden, evenals de verkoop van alcohol. Pas op 30 december 
2021 schrapte de Zuid-Afrikaanse overheid de avondklok die sinds maart 2020 van kracht 
was en besloot tot een meer pragmatische aanpak. De belangrijkste reden was dat uit 
onderzoek bleek dat maar liefst 72% van de bevolking besmet is geweest gedurende de 
eerste drie infectiegolven. De oversterfte is enorm geweest: ondanks de lockdowns zouden 
bijna 270.000 mensen in Zuid-Afrika zijn overleden aan Covid-19. 
Bovendien verloren veel mensen hun werk en dus hun inkomen. Thuiswerken was voor de 
meeste arme Zuid-Afrikanen geen optie. Veel mensen doen fysiek werk dat je niet op af-
stand kunt doen en velen hebben geen vast dienstverband of werken als kleine zelfstan-
dige. Denk aan huishoudelijke hulpen, nanny’s, tuinmannen, bouwvakkers, parkeerwach-
ters of eigenaars van een straatstal. In een land waar gezinnen nauwelijks reserves hebben 
is er dan al snel sprake van honger. Bovendien gingen de scholen dicht waardoor veel kin-
deren niet alleen onderwijs maar ook elke dag twee schoolmaaltijden misliepen. Verder 
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was er vaak geen geld voor beschermingsmiddelen. Zelfs extra zeep om vaker de handen 
te wassen was voor menig gezin te duur. 
Onze Zuid-Afrikaanse counterparts deden wat ze konden en boden de problemen met vin-
dingrijkheid en grote inzet het hoofd. In 2020 sprongen we bij met extra geld voor o.a. 
voedselhulp en beschermingsmiddelen, maar in 2021 lag onze focus op de exit grant. 

 
Exit grant 
Nadat we in 2019 onze exit al hadden aangekondigd, hebben we in 2021 de laatste stappen richting 
onze Zuid-Afrikaanse partners gezet. Voor het geld dat we nog in kas hadden hebben we een ver-
deelsleutel gemaakt voor de te verstrekken exit grants op basis van eerder verstrekte steunbe-
dragen. Verder maakten we afspraken met Wilde Ganzen over een extra subsidie bovenop onze 
grant. Aangezien Wilde Ganzen daar voorwaarden aan verbond kwamen niet alle partners voor 
subsidie in aanmerking. Sommige omdat onze exit grant daarvoor niet hoog genoeg was (minder 
dan € 5.000) en sommige omdat ze de voorwaarden te stringent vonden en geen kans zagen een 
voorstel in te dienen. Eén voorstel werd door Wilde Ganzen afgewezen. Van een andere organisatie 
vernamen wij van een ervaren fondsenwerver dat het niet eenvoudig was om een voorstel goed-
gekeurd te krijgen: ‘It took me days and days to do. I've never had to come up with so many res-
ponses in my life!’ 
Uiteindelijk kwamen zes projectvoorstellen in aanmerking voor extra subsidie van Wilde Ganzen. De 
rest opteerde voor onze onvoorwaardelijke exit grant. In bijlage 1 een overzicht van alle verstrekte 
grants, mét en zonder subsidie van Wilde Ganzen. 
 
Op de volgende pagina’s laten we de activiteiten van onze partners in 2021 de revue 
passeren. Omdat dit ons laatste jaarverslag is, doen we dat uitgebreider dan anders. 

 
Breede Centre (McGregor) Foto’s © Breede Centre 

Breede Centre werkte nauw samen met het Police Community Forum in het project 
McGregor Fights Hunger & Crime. Honderden gezinnen kregen wekelijks voedselhulp. 
Verder gaf Breede Centre haar thuiswerkende medewerkers en stagiaires een kleine 
jeugdbibliotheek mee naar huis. Omdat ze bijna allemaal in het township wonen, konden 
daar veel kinderen van profiteren. Verder printte Breede Centre schoolmateriaal voor 
gezinnen zonder computer. Tijdens de lockdowns, die zeer strikt werden gehandhaafd, 
hielp de lokale politie met de distributie. 
Kinderen kleurden de poster In a world where you can be anything, be kind en versierden 
er het hele dorp mee. Verder maakten ze bedankvlaggetjes voor de ontvangen politiehulp. 
 
 

   
Be kind poster     Bedankvlaggetjes 
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Er werd extra aandacht besteed aan de medewerkers van Breede Centre. Zij volgden o.a. 
een training van Amazing Brainz en leerden lesprogramma’s maken voor specifieke 
leeftijdsgroepen. 
 
In oktober mocht er eindelijk weer een holiday school worden georganiseerd. Kinderen 
speelden er met het aanwezige speelgoed, versierden de zelfgemaakte cricket bats en 
werkten met papier maché.  
 
 

  
   Cricket bats     Bloemenmandjes 

  
  Poppenmoeders     Voorstelling over de oceaan 

 
Een van de groepen maakte samen met de Mothertongue Drama Group een serie poppen 
en gaf daarmee een voorstelling over de vervuiling van de oceaan. Bovendien werden er 
elke dag twee maaltijden geserveerd. 
Breede Centre koos voor onze onvoorwaardelijke exit grant en besloot geen projectvoor-
stel bij Wilde Ganzen in te dienen. Wij verstrekten 150.000 ZAR. Hun woorden van 
afscheid: ‘SPZA bedankt voor de jarenlange samenwerking en ondersteuning. We zullen 
jullie missen!!’  
Tenslotte ontvingen we het afgelopen jaar enkele geoormerkte giften van een trouwe 
Breede Centre donateur, die ons bij de laatste gift liet weten: ‘Fijn dat jullie dit nog voor de 
laatste keer kunnen en willen overmaken naar The Breede Centre. 3x7 jaar is een prachtig 
resultaat van het SPZA werk. Ik heb bewondering hoe jullie dit altijd zonder overhead 
hebben kunnen doen.’ 
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Dysselsdorp Community After Care Centre (Dysselsdorp, Oudtshoorn)  
Dysselsdorp CACC verstrekte met onze donaties zeep en andere beschermingsmiddelen in 
de kleine Dysselsdorp gemeenschap en startte daarnaast in 2020 een kinderkledingbank.  
Met de nodige voorzorgsmaatregelen gingen de activiteiten van deze BSO gewoon door, zoals 
huiswerkklassen en sport en spel. Onze laatste bijdrage aan Dysselsdorp in 2021 was een exit grant 
van 50.000 ZAR. Foto’s © Dysselsdorp Community After Care Centre. 
 
 

   
Sport en spelactiviteiten     Huiswerkklas 

 
De afscheidswoorden van het Dysselsdorp team laten zien hoezeer persoonlijke bezoeken 
worden gewaardeerd. ‘It is with sadness that we read your email about the process of 
winding up your organization. Hereby, we wish to salute you for par excellence service to 
our after-care centre as well the broader Dysselsdorp community. Over the years we foster 
good interpersonal relations and you always tried to pay us a visit when you could - to keep 
that personal touch. Your contributions and encouragements will be sorely missed. In times 
of difficulty you were our rock and pillar of strength.’  
 

Food Relief Alliance South Africa (Cape Town) 
Partner Young People @Work zette FRASA op, de Food Relief Alliance South Africa, een 
voedselhulpnetwerk waarin kleine organisaties samenwerkten om zoveel mogelijk mensen 
tijdens de pandemie van voedsel te voorzien. De opzet vond stapsgewijs plaats. ‘Stage one 
focused on mobilising funds for immediate food relief, stage two on building partnerships, 
stage three on capacity building of food relief leaders and stage four addressed the future 
sustainability of our food relief interventions.’ Inmiddels hebben 93 voedselhulpprojecten 
in verschillende townships in de Westkaap de handen ineen geslagen en elke maand 
75.000-100.000 maaltijden en voedselpakketten verstrekt. 
In 2020 gaven we subsidie aan de pas gestarte organisatie, toen nog onder de vleugels van 
Young People @Work. En in 2021 verstrekten we FRASA, inmiddels organisatorisch op 
eigen benen, een exit grant waar Wilde Ganzen subsidie bovenop deed. In totaal ging er 
ruim 100.000 ZAR naar FRASA. Het geld was bestemd voor fase 3: capaciteitsopbouw voor 
FRASA leden. Daarover zegt FRASA zelf: ‘Through capacity building programme, food relief 
projects could become more sustainable and become active members of the Food Relief 
Alliance of South Africa.’ FRASA-leden kregen workshops over moestuinen en de ontwikke-
ling van voedselnetwerken evenals training in planning, marketing, personeelsbeleid en 
financieel beleid inclusief fondsenwerving. Een FRASA lid schreef wat hij van de training 
had opgestoken: ‘Sharing is caring, knowledge is power to gain wisdom and serve justice.’ 
Bij de aanleg van moestuinen bij 11 scholen hielpen vrijwilligers uit de eigen gemeenschap. 
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Maar er was ook hulp van professionals zoals een boer die zijn tractor aanbood en groentezaden 
doneerde. ‘Today Mr Donny Rix, a farmer, that wants to come and assist us came to visit. He is also 
offering us some vegetables seeds for next week. He said we are doing a good work to start farming 
and he will assist us where he can. … sponsored his tractor to help till the land at Scottsdene High 
School.’ 
 
 
 

 
Aanleg van moestuinen bij scholen die hun grond en water aanboden  

 

 
Het domino-effect van de FRASA aanpak was onmiskenbaar. Steeds meer organisaties en 
individuen meldden zich aan en FRASA rapporteerde in 2021 met 93 leden actief te zijn in o.a. 
Khayelitsha, Heideveld, Mamre, Scottsdene, Scottsville, Uitsig, Bishop Lavis, Delft, Belhar, Wesbank, 
Woodstock, Delft, Keimoes, Wallacedene, Mfuleni, Mitchells Plain, Hanover Park, Surrey Estate, 
Riebeek Wes, Gugulethu, Milnerton, Durbanville, Manenberg, Retreat, Kuilsriver, Touwsriver, 
Grabouw, Mgwali Village, Salt River, Eureka Estate, Kalkfontein, Fish Hoek, Bellville South, Valhalla 
Park, Delft South, Freedom Park. Foto’s © FRASA en YP@W. 
 

 
Fundraising Mentoring Network (Cape Town) 
Twee jaar geleden stichtten we een beursfonds bij het Fundraising Mentoring Network 
(FMN). FMN biedt kleine Zuid-Afrikaanse organisaties advies, begeleiding en training in 
netwerken en fondsen werven. Organisaties die het lidmaatschap niet konden betalen, 
konden een beroep doen op het beursfonds. Dat bleek een gouden greep. In 2019 en 2020 
hebben 80 kleine Zuid-Afrikaanse mede dankzij het beursfonds hun eigen capaciteit kun-
nen versterken. Officiële erkenning door de Zuid-Afrikaanse overheid was een van de 
eerste stappen. FNM 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.’ 
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    Workshops voor FMN leden: over fondsenwerving en overheidssubsidie  

 
 

In 2021 verstrekten we het Fundraising Mentoring Network een exit grant en Wilde Gan-
zen deed daar subsidie bij, in totaal ging er ZAR 108.000 naar FMN. Doel van de grant: 
versterking van FMN leden met advies, begeleiding en training. Foto’s © FMN.  
 

Hermanus Waldorf School (Sandbaai, Overstrand) Foto’s © HWS. 

Wij ontvingen het afgelopen jaar prachtige nieuwsbrieven van Hermanus Waldorf School, 
waar kinderen holistisch onderwijs krijgen. Naast alle ‘leervakken’ zijn er ook ‘doevakken’, 
zoals werken in de moestuin, waar de hele school uit eet. In december ontvingen we een 
prachtige gift van Stichting Voed-Saam van ruim € 3.800 voor de schooltuin. Stichting 
Voed-saam is in Zuid-Afrika 15 jaar betrokken geweest bij een schooltuinproject in Nieu 
Bethesda: ‘het project is gestopt en het batig saldo van de Stichting Voed-Saam heeft nu 
een goede bestemming gekregen!’ De school was er heel gelukkig mee: ‘What wonderful 
news, I am over the moon! Our garden is doing so well, and this is wonderful that it will 
receive another boost.’ 
 
 

   
 Trotse medewerker  Klas 3 aan het werk                 Soep van eigen oogst 
 
  

In elke nieuwsbrief van de school kwamen leerlingen aan het woord. Zoals Zolani uit klas 6: 
‘Being in Class 6 is so much fun, as I am enjoying all the lessons in class. In geography I 
learnt a lot about Tropical Rainforests. We also had the privilege to learn about the differ-
ent plants and animals in our environment. We had an expo at our school and learnt about 
Arum lilies, the Kiggelaria butterfly, shark-egg cases, sengi and antlions. In class we did a 
project to alert people to stop deforestation. Trees are important and we can’t live without 
them. Every time we cut a tree down, we must plant at least two more.’ 
In de kleuterklassen werd al spelend geleerd. En de kinderen van klas 1 schilderden 
prachtige bomen in wintertooi. 
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Kleuterklas in actie    Bomen in wintertooi 

 
 
Vanwege de pandemie ging de jaarlijkse conferentie voor Waldorf-leerkrachten niet door. 
In plaats daarvan organiseerde het team zelf een conferentie en presenteerden de leer-
krachten op Hermanus Waldorf School workshops voor hun eigen collega’s.  
 
 

  
Workshop voor collega’s over bordtekenen 

 

 
Uit ons Patchfonds, een fonds op naam, en dankzij donaties van particuliere donoren konden wij 
voor een aantal kinderen de school- en studiekosten betalen. 
Graag willen we alle sponsorouders van harte bedanken voor hun bijdrage voor kinderen 
op Hermanus Waldorf School (Sandbaai, Hermanus), Zenzeleni School (Khayelitsha, Cape 
Town) en Peter Pan Down Syndrome Centre (Southfield, Cape Town). Hun bijdragen 
vulden we aan met een exit grant.  
 
 

Net vir Pret (Smitsville, Barrydale) Foto’s © Net vir Pret 
Net vir Pret hebben we vanaf het prille begin gevolgd. De organisatie groeide en ontwikkel-
de zich tot een professionele organisatie. De oorspronkelijke hulpvraag kwam van een man 
met een droom die de nood onder kinderen en jongeren in het township Smitsville zag. In 
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zijn vrije weekend organiseerde hij activiteiten in en rond zijn huis. Maar omdat er in de 
omgeving geen werk was, reisde hij noodgedwongen elke week honderden kilometers van 
en naar Kaapstad, om daar te werken als assistent-onderwijzer. Het hele relaas staat in het 
heldenverhaal op onze website. 
 
De Net vir Pret schaakclub glorieerde in 2021, ondanks alle lockdown problemen. Leden 
namen deel aan diverse toernooien en bij de Overberg Junior kampioenschappen deden 
vooral twee meiden het voortreffelijk. Zij haalden in hun leeftijdscategorie de eerste plaats 
en namen, samen met de andere topspelers, deel aan de provinciale kampioenschappen. 
 
 

 
Alle deelnemers met hun schaakcoach. Vooraan, 3de en 5de van links, de meiden die 1ste werden.  

 
 

Met toestemming van de overheid mocht er tijdens de lockdown een Winter Holiday 
School worden georganiseerd. Een van de voorwaarden was dat er maximaal 15 jongeren 
in een ruimte mochten zijn. Het kwam dus goed uit dat van de nieuwe aanbouw er al drie 
extra werkruimtes beschikbaar waren, waardoor dagelijks 90 deelnemers konden worden 
toegelaten.  
50 gezinnen konden dagelijks soep komen halen waarvoor Net vir Pret vier extra vrijwil-
ligers inzette. Daarnaast hielpen medewerkers en vrijwilligers met de start van 32 moes-
tuinen. In een video vertelt directeur Peter Takelo over het project. 
Ook bij Net vir Pret was er ruim aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. Staflid Sudo-
nia Kouter besteedde twee vrijdagavonden per maand aan het Young Leaders Programme. 
Het is fantastisch te weten dat deze jongeren deel uitmaakten van de eerste generatie Net 
vir Pret kinderen en dat ze zich nu hebben aangemeld voor een leidende rol. Sudonia zegt 
daarover: ‘Twenty-fived have joined the group this year. … Our Holiday Schools can be 
attended by as many as 150 youngsters and the support of our Young Leaders is crucial in 
their successful delivery. It is during these gatherings that the Leaders are primed to lead 
and guide the younger children in the daily activities. … We are happy to have a group of 
young people opting to play an active part of in our organisation, where they all started as 
young children themselves.’ 
In samenwerking met een sociaal werkster werd aan jonge moeders een ouderschapscur-
sus gegeven. Een scala aan onderwerpen kwam aan bod, van gezondheid en preventie tot 
voeding en woedebeheersing. De cursus was duidelijk een succes want er kwamen al snel 
aanmeldingen voor een vervolg. 

https://www.spza.org/assets/pdf/hero-in-south-africa-nvp-spza-heldenverhaal.pdf#zoom=100&navpanes=1&pagemode=none&toolbar=1
https://youtu.be/oVWjjNzSfeo
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Het team maakte een film over het 

hele programma dat ze in 2021 draaiden: What a Wonderful World! waarin enorme 
marionetten een menselijk verhaal vertellen.  
Meer weten over de impact van Net vir Pret? Lees dan de voortgangsrapporten op hun 
website.  
 
 

    
Enorme marionetten vertellen een menselijk verhaal 

 
 
Helaas kwam er ook verdrietig nieuws. In 2021 ontvingen we bericht van het plotselinge 
overlijden Shane Petzer, voorzitter van het bestuur. Hij speelde een belangrijke rol bij de 
parade, het jaarlijkse sluitstuk waar het hele jaar door aan werd gewerkt en waar alle Net 
vir Pretters bij betrokken waren. Enkele dagen voor zijn dood schreef Shane nog: 
‘Barrydale has grown culturally through our yearly events. These ingest our growing and 
evolving pride of who we are becoming.’ 
 
Wij verstrekten Net vir Pret een exit grant van € 8.066, waar Wilde Ganzen € 4.033 aan 
toevoegde voor de inrichting van drie nieuwe werkplaatsen en de daarbij behorende vak-
training voor jongeren. Een afscheidsgroet van Net vir Pret toen we tenslotte de formele 
einddatum van SPZA bekend maakten: ‘Sorry to hear your sad news but I completely 
understand your predicament. SPZA has been a loyal supporter of Net vir Pret since the 
beginning and your help and encouragement, not to mention your frequent visits over the 
years, has been very important to us.’ 

 
Sakhisizwe Youth Development Programme (Imizamo Yethu, Hout Bay)  
Sakhisizwe richt zich op jongeren maar werkt ook nauw samen met hun ouders. Als er 
problemen zijn dan wordt er extra begeleiding geboden: ‘there have been issues with five 
girls who were misbehaving at home and at Sakhisizwe YDP. We have found out that most 

En dan was er aandacht voor het milieu. Zodra 
de pandemiemaatregelen werden versoepeld 
gingen de Eco Warriors weer aan de slag en een 
groep nieuwe, jonge Warriors, kwam de gele-
deren versterken: ‘our fight to rid the village of 
plastic waste took off with gusto, welcoming a 
host of new little Warriors. Our aim for the 
coming year is to keep the river clean and 
educate the youth on environmental aware-
ness’. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ToypZBivlk
https://netvirpret.co.za/newsletters/
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of them are not in touch with their fathers and two are staying with their grandmothers. 
We are organizing counselling sessions for intervention.’ 
Sakhisizwe stak ook tijd en energie in training van jonge mensen tot mentor en coach voor 
de jeugd en de gemeenschap. Het motto van deze groep was ‘No one should stay at home 
and do nothing’. Elke donderdagavond kwamen ze bij elkaar.  
Regelmatig werd Sakhisizwe gevraagd om jongeren te selecteren voor tijdelijke banen, 
zoals tijdens verkiezingen en sportevenementen. Zo hebben 20 mentors de Independent 
Electoral Commission (IEC) geholpen met de registratie en de verkiezingen in oktober. 
 
Vanwege de pandemie moest het jaarlijkse zandkasteelfestival helaas worden afge-
schaald. Maar dat was geen belemmering voor de creativiteit. Met hun zandsculptuur over 
het corona virus benadrukten de Sakhisizwe jongeren het belang van vaccinatie ‘as most 
are against it, specially young people’. Als eerste prijswinnaars kregen ze een boottrip naar 

Seal Island en een voucher voor een restaurant. ‘For most it will be their first time on the 

boat or sitting in a fancy restaurant’, schreef hun coach. 
 
 

 
    Trotse prijswinnaars met hun sculptuur © Sakhisizwe 

 
Verder was er in de voorjaarsvakantie een Holiday School met allerlei workshops. 9de klas-
sers leerden over de juiste vakkenkeuze voor klas 10. Anderen leerden potten bakken en 
12de klassers (eindexamenkandidaten) bezochten het Edith Stevens Wetland Park voor een 
programma over het milieu en over het belang van milieuwetenschap. Diverse deelnemers 
toonden interesse voor dit vakgebied. 

 

 
    12de klassers in het Edith Stevens Wetland Park © Sakhisizwe 
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En dan waren er nog diverse reguliere activiteiten zoals sessies met ouders, huiswerkklassen, 
zwemlessen en het vrijdagavondprogramma voor jongeren. 
Verder nam Mhinti Pato, directeur van Sakhisizwe, deel aan een driedaagse workshop over 
fondsenwerving en netwerken. Ze schreef daarover: ‘the fundamental of the workshop was to 
understand that people give to people, so networking and good relationship is the important key to 
fundraising. Making sure that you comply as an NGO is important, with a good structure from board 
members to staff.’ 
Wij verstrekten deze organisatie een exit grant van ruim € 5.800 (ZAR 100.000). 
 
 

Waumbe Youth Development (Fisantekraal, Durbanville) Foto’s © Waumbe 

Waumbe vroeg subsidie voor 60 tablets zodat ze tijdens de lockdown, maar ook daarna, 
jongeren konden helpen met extra online lessen. Hun pogingen om in Zuid-Afrika geld te 
werven waren gestrand. Waumbe wilde de tablets tevens gebruiken voor computer-
training voor leidsters en administratief personeel op 20 kleuterscholen. Samen met 
Waumbe vroegen we met succes subsidie bij Wilde Ganzen Klein, die 50% van de kosten 
bijdroeg, terwijl SPZA de andere helft verstrekte.  
Mede dankzij de extra lessen en begeleiding van Waumbe en ondanks de lockdowns 
haalden veel eindexamenkandidaten hun diploma: 77,7% op Fisantekraal High School en 
91% op Sinenjongo High School.  
 
Waumbe kan nu bogen op accreditatie van de South African Qualification Authority voor drie IT 
cursussen. Verder was Waumbe partner in het Year Beyond programma van het Western Cape 
Government Department of Cultural Affairs and Sport. Via dit programma werkten 34 jonge 
mensen op vijf basisscholen in Fisantekraal en Kraaifontein, waar ze o.a. naschoolse opvang 
verzorgden. Inmiddels hebben zes jongeren uit Fisantekraal een vaste baan bij Waumbe.  
 
 

   
    Jongeren van het Year beyond programma             Deelnemers ‘Womanhood in the 21st century’ 
 

 

Na het succes van een speciaal programma voor jonge mannen, het ‘Raising Quality Men’ 
programma voegde Waumbe een special programma toe voor jonge vrouwen ‘Woman-
hood in the 21st Century’.  
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De oprichter van Waumbe, Mdu Menze, liet 
ons weten dat hij de Golden Key 2021 had 
ontvangen van de Universiteit van de West-
kaap voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van 
jongeren. Dik verdiend, vonden wij. Wij hebben 
Mdu van harte gefeliciteerd.  
 

Met steun van Wilde Ganzen ontving Waumbe  
€ 12.723 (2/3 SPZA en 1/3 Wilde Ganzen) voor 
computercursussen voor 100 werkloze 
jongeren. Een deel van het geld was nodig om 
extra computers aan te schaffen.  

            
 
Ten afscheid schreef de initiatiefnemer van Waumbe: ‘You have been with us from day 
one. When no one understood our vision and you believed and made it a point to assist 
financially.’ 
 

Young People @ Work (Parow, Cape Town) Foto’s © YP@W 

In het kader van onze exitstrategie maakten we in 2019 nieuwe afspraken met de Neder-
landse Stichting Forza die we enkele jaren geleden in contact brachten met YP@W. Nadat 
Forza al jarenlang geld had verstrekt voor studiebeurzen bij een van onze andere partners, 
bleken ze ook geïnteresseerd in steun aan jongeren die niet naar de universiteit konden. 
We kwamen overeen dat Stichting Forza vanaf 2020 rechtstreeks contact zou onderhou-
den met YP@W, dus niet meer via SPZA. Wij waren blij te horen dat YP@W ook in 2021 
steun kreeg van Forza.  
Vanwege de pandemie organiseerde YP@W diverse online cursussen in o.a. IT, admini-
stratie en boekhouding. Maar bij andere cursussen moesten de deelnemers fysiek aan-
wezig zijn. Zoals bij de Master Train the Trainer cursussen waar deelnemers de beginselen 
leerden van volwassenenonderwijs. Na de cursus volgde een periode van ‘job shadowing’ 
om het geleerde in praktijk te brengen. 
 
Ook bij een nieuw initatief van YP@W, het Youth Business Network, moesten cursisten 
fysiek aanwezig zijn. Na vier workshops voor grote groepen werden er 12 ondernemers 
geselecteerd voor een intensief begeleidingstraject. Tegen het eind van het traject stapte 
de Small Enterprise Development Agency in, waar kleine bedrijven financiering en andere 
steun konden krijgen.  
 

 

   
             Workshop voor grote groep        Intensieve begeleiding voor 6 ondernemers 
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Eindsessie met Small Enterprise Development Agency 

 

 
YP@W heeft altijd vrijwilligerswerk gepromoot en veel mensen konden via die weg door-
stromen. Een van hen, nu werkzaam in het basisonderwijs, schreef: ‘YP@W is more than 
just an organisation. They accept you no matter who you are and where you come from. 
They give you a chance to better yourself with all the training offered. Staff will never give 
training without having gone through that training themselves. I still have all my certifi-
cates. They not only equip you with knowledge but with support, advice and a sense of 
belonging. You not only become colleagues but family and they are always making sure not 
only you feel good but your family too and the knowledge you obtain there can and will 
ensure growth obtaining a job and so much more.’ 
Meer lezen over de impact van YP@W: bekijk dan deze nieuwsbrief. 
 
Wij verstrekten YP@W een exit grant voor hun Master Train the Trainer programma en 
voor het Youth Business Network. Voor beide activiteiten deed Wilde Ganzen daar een 
extra subsidiebedrag bovenop. Het totaal kwam op ruim € 15.000.  
 
 

1.3 Bestuurlijke zaken 
 

Exitstrategie 
Als onderdeel van onze exitstrategie hebben we eind 2020 het CBF keurmerk opgezegd. Omdat we 
geen fondsen meer gingen werven zou het keurmerk ons geen meerwaarde bieden. Op onze 
opzegging antwoordde de controller van het CBF: ‘Bijgaand de formele bevestiging van de 
opzegging. Wat mij betreft zijn jullie een voorbeeldinstelling. … Jullie leggen de organisatie ook zelf 
steeds kritisch tegen het licht en dat kom ik wel eens anders tegen.’ 
 
In december 2021 zijn de stukken over de voorgenomen ontbinding van SPZA naar de Kamer van 
Koophandel gegaan en zijn penningmeester en secretaris gezamenlijk tot ‘vereffenaars’ benoemd. 
Zij zullen ervoor zorgen dat alles administratief en financieel overeenkomstig de wet- en regel-
geving wordt afgerond, zoals melden bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst dat de 
stichting is beëindigd. Zodra alles rond is wordt een rekening en verantwoording van de vereffening 
opgesteld. Vanaf 31 december 2021 zal SPZA op al haar documenten 'in liquidatie' vermelden. Alle 
relevante stukken gaan na ontbinding gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar in bewaring 

https://mailchi.mp/dddf33af0fc9/frank-julie-youngpeoplework-newsletter-nr-22-august-13659669?e=81e7cff895
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bij de penningmeester die formeel 'bewaarder van de boeken en bescheiden' van de ontbonden 
stichting wordt. Zodra de bewaartermijn in gaat zal de Kamer van Koophandel het dossier sluiten.  
 
De komst van de Corona-crisis heeft ons besluit om te gaan afbouwen niet veranderd. Wel hebben 
we de gevolgen ervan meegenomen in de activiteiten van de afgelopen twee jaar. Gezien de 
gevolgen van de pandemie in Zuid-Afrika hebben we de steun aan onze partners ingezet op drie 
fronten: 
1. Extra noodhulp aan partners die hielpen met de voedselvoorziening voor gezinnen die door de 
pandemie geen inkomen meer hadden. Zoals het uitdelen van voedselpakketten en het runnen van 
soepkeukens voor gezinnen zonder inkomstenbron. 
2. Extra steun voor oplossingen die partners aandroegen om ondanks de lockdown hun doelgroep 
te blijven bereiken. 
3. Als de omstandigheden het toelieten extra steun voor wat we normaal gesproken deden, 
namelijk capaciteitsopbouw: onze partners versterken zodat we stap voor stap tot een 
verantwoorde afronding konden komen. 
 
We besloten de exit met het bestuur in haar huidige samenstelling 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 de jaarverslagen. Ook legde ze het 
contact tussen SPZA en een professional die als registeraccountant heeft gewerkt en die als 
Kascommissie onze jaarstukken ging controleren. In oktober 2021 hebben we tijdens een 
bestuursuitstap in Nijmegen Katie uitgezwaaid. We bezochten het Afrika Museum en besloten de 
dag met een etentje. 
 
 

 
SPZA bestuurders en partners 

 
 

Contacten met andere donororganisaties 
Met de Koning Boudewijn Stichting (KBS) kwamen we overeen dat wij hun grants voor bepaalde 
organisaties in Zuid-Afrika zouden faciliteren om te voorkomen dat er geld zou worden verspild aan 
transacties door commerciële partijen zoals banken. Dankzij onze overeenkomst met valutabroker 
StoneX Group hoefden er geen transactiekosten te worden betaald en was er een gunstige wissel-
koers. We verwachtten dat KBS in de loop van 2021 de zaken zelf met een broker zou gaan regelen, 
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zodat zij vanaf 2022 ook goedkopere transacties zouden kunnen doen, maar dat is helaas niet het 
geval gebleken. In 2021 assisteerden we KBS door € 51.100 aan subsidies door te geven aan drie 
kleine Zuid-Afrikaanse organisaties. 
 

Vergaderingen en bezetting bestuur  
Het bestuur vergaderde in 2021 acht keer online of telefonisch.  
We besloten vorig jaar al geen nieuw meerjarenplan meer te schrijven. Wel maakten we een 
beleidsplan met begroting voor 2021. 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit vier leden, met H.P.C.M. van Wissen als adviseur. Zie onderstaand 
rooster van aftreden. Er waren formeel twee vacatures, maar in het kader van de exitstrategie zijn 
die niet vervuld. In verband met ons besluit om met het resterende team van vier de exitstrategie 
af te ronden, benoemden we de penningmeester voor een volgende zittingsperiode. Samen met de 
secretaris zal zij de vereffening verzorgen. 
 
Rooster van aftreden 

E.H. Grosheide, vice-voorzitter 18/1/2024 

P.E. Lasschuit, penningmeester 21/6/2026 

M.G. Nooij, secretaris 17/4/2025 

F. de Vries-Pels, voorzitter 12/6/2023 

 
 
Jaarrekening en Kascommissie  
De jaarstukken over 2021 zijn gecontroleerd door de Kascommissie. Tijdens de controle is de 
jaarrekening doorgenomen en is er gekeken naar logische verbanden en aansluitingen. Ook is 
gecontroleerd of de waarderingsgrondslagen zijn toegepast. Vragen zijn door het bestuur met 
onderbouwing en tot tevredenheid beantwoord. Onder 1.5 staat een link naar de volledige 
jaarrekening. 
 

Onderzoek exitstrategie 
Het onderzoek van onze secretaris, Martje Nooij, naar exitstrategieën, is ook in het Engels 
verschenen: Beyond the best intentions: exit strategy in development co-operation, evenals van de  
op basis van het onderzoek ontwikkelde Toolkit Exitstrategie: Toolkit Exit Strategy. Hold a mirror up 
to your charity: act, assess and accommodate. Op verzoek van enkele Vlaamse organisaties is er 
tevens een Franse versie verschenen: Boîte à outils stratégie de sortie. Mettez votre organisation 
devant le mirroir: agir, approfondir et aider.  
Na de eerste workshop in Brussel in 2020 – op uitnodiging van 11.11 - kon vanwege de pandemie 
de voorgenomen rondreis langs verschillende Vlaamse gemeenten niet plaatsvinden. In plaats 
daarvan zijn de workshops exitstrategie online gepresenteerd.  
Met 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 afscheid wordt geno-
men van een partner-daar en/of dat de eigen organisatie wordt opgeheven. De Toolkit is ook ge-
bruikt bij de exit van SPZA.  
Het onderzoeksrapport (Nederlands of Engels) en de toolkit (Nederlands, Engels of Frans) kunnen 
worden opgevraagd via info@spza.org. 
 

mailto:info@spza.org
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Communicatie 
Social media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube zijn door ons de afgelopen jaren steeds 
minder vaak ingezet voor communicatiedoeleinden. Vanaf 2021 zijn er geen posts meer op Face-
book gezet, en ook geen tweets op Twitter. Onze website bleef dé plek met informatie over SPZA. 
Het laatste nummer van onze nieuwsbrief Ubuntu staat op de website. De nieuwsbrief voor 
organisaties in Zuid-Afrika verscheen in 2021 2x en zal voorlopig blijven bestaan. 
De SPZA website zal in drie jaar worden afgebouwd en zo lang zullen we eigenaar blijven van de 
bijbehorende domeinnamen. We zijn blij dat BeOptimized bereid is onze site voorlopig in de lucht 
te houden. Zolang de site nog actief is zullen we nieuwsbrieven en jaarstukken van onze Zuid-
Afrikaanse counterparts blijven uploaden. 
 

 
1.4 Financiën 
 
1.4.1 Balans 
 
Balans SPZA per 31 december 20211 
 

 
 

  

                                                      
1 Door afrondingen kunnen getoonde totalen in de tabellen afwijken van werkelijke totalen. 
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1.4.2 Staat van Baten en Lasten 

 
 
 
1.4.3  Eindafrekening 2022 
In 2022 zullen penningmeester en secretaris in opdracht van het bestuur, dat per 31 december 
2021 is afgetreden, de eindbalans opmaken. Aangezien de Belastingdienst in 2021 de liquida-
tiebepalingen heeft versoepeld mag ons batig liquidatiesaldo naar een buitenlandse instelling gaan 
die het algemeen nut beoogt. 
We hebben daarom afgesproken dat het resterende geld naar de Zuid-Afrikaanse organisatie 
Sparkle Kids (Hermanus, Overstrand) gaat. Sparkle Kids neemt van ons de zorg over voor enkele 
kinderen die nog enkele jaren financiële en misschien ook mentale steun nodig hebben voor school 
en studie. Bij Sparkle Kids hebben ze daar veel ervaring mee. We zijn overeengekomen dat 10% van 
het bedrag direct ten goede komt aan Sparkle Kids en dat de rest zolang als nodig is apart wordt 
gehouden in een speciaal beursfonds.  
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1.5 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 2021 (Pdf) 
 Lees meer over alle partners op de pagina Publicaties op onze website. Kijk daar 

onder de kop ‘Heldenverhalen / hero stories’ en onder de kop ‘Informatie over 
partners’ (nieuwsbrieven en jaarverslagen).  

 Laatste nummer (02-2021) nieuwsbrief Ubuntu. 
 Bijlage 1 met tabel van de in 2022 verstrekte exit grants.  
 Als u graag initiatieven in Zuid-Afrika wilt blijven steunen, kijk dan op onze homepage. Daar 

noemen we Nederlandse organisaties die prachtig werk doen in Zuid-Afrika. Zij richten zich 
in belangrijke mate op capaciteitsversterking. 

  

http://www.spza.org/
https://www.spza.org/assets/Uploads/2021-Beleidsplan-+-begroting-SPZA.pdf#%26zoom=100%26navpanes=1%26pagemode=none%26toolbar=1
https://www.spza.org/assets/Uploads/2021-Jaarrekening-SPZA-v1.pdf
http://www.spza.org/publicaties
https://www.spza.org/assets/Uploads/ubuntu-2021-02.pdf#%26zoom=100%26navpanes=1%26pagemode=none%26toolbar=1
https://www.spza.org/home
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2 Terugblik 2000-2021 
 

Na ruim twee decennia actief te zijn geweest in Zuid-Afrika kijken we terug op een leerzame tijd 
met ups en downs. Opleiding voor en kennisoverdracht aan partners in Zuid-Afrika, inclusief de 
ervaring die we samen door de jaren heen opbouwden, vormden de sleutel voor de continuïteit en 
het succes van onze activiteiten. Capaciteitsopbouw heeft daarbij steeds voorop gestaan. Ons 
schrikbeeld werd door de Tanzaniaanse onderzoeker Rugumamu als volgt verwoord: ‘Op den duur 
leidt afhankelijkheid van buitenlandse hulp, net als drugsverslaving, eerder tot afbraak dan tot op-
bouw van de institutionele vermogens van de gebruikers.’ 2 
 

2.1  Inleiding 

Te Vlissingen werd op 17 april 2000 de oprichtingsakte van Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) 
getekend met Janna Saüer en Ricus Boerma als stichters. 10 jaar later vierden we het tweede lus-
trum met het symposium ‘Tussen Passie en Professionaliteit’ waarvoor we collega-organisaties 
uitnodigden die ook actief waren in Zuid-Afrika. Het was een geanimeerde dag met rondetafel-
gesprekken en interessante sprekers. Twee van hen, Gert Kuiper (Impulsis) en Sara Kinsbergen 
(Radbouduniversiteit) spraken toen gedenkwaardige woorden. Kuiper sprak over de ideale PI 
(particulier initiatief): ‘ontwikkelaar die … veel oog heeft voor capaciteitsopbouw van de lokale 
organisatie’. Hij voegde daaraan toe: ‘Het ownership voor het project ligt daar en de PI maakt zich 
op den duur overbodig’. Het prikkelende motto van Kinsbergens inleiding was ‘Hoe voorkomen we 
een tweede lustrum’. 
‘De PI maakt zich op den duur overbodig’ hebben we heel misschien deels bereikt, maar een 
tweede lustrum hebben we niet kunnen voorkomen. Dat was op 17 april 2020. We hebben het 
echter niet gevierd. Daar zagen we met de pandemie geen reden toe, maar ook geen kans. 
In dit laatste jaarverslag staan we stil bij de afgelopen 21 jaar én bij de afronding van onze exit-
strategie.  
 

2.2 Ups en downs 
 

Downs 
De eerste grote tegenvaller was het overlijden van onze stichters: Janna Saüer in 2010 en drie jaar 
later Ricus Boerma. Met hun jarenlange bestuurservaring en levenswijsheid waren zij voor het 
bestuur belangrijke steunpilaren. 
 

 
    Stichters Janna Saüer en Ricus Boerma 

                                                      
2 Hulp vernietigt respect / Theo Ruyter in: Vice Versa aug. 2005, p. 7. 
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De tweede grote tegenslag was de fraude van Al Noor. Gedurende vier jaar (2011-2015) steunden 
we deze organisatie in Kaapstad die straatkinderen opving, totdat we signalen kregen dat er iets 
niet klopte. We hebben vergeefs op verschillende manieren geprobeerd er de vinger achter te 
krijgen en besloten uiteindelijk om samen met een andere donor een forensisch accountant in de 
arm te nemen. Toen deze echter geen toegang kreeg tot de boekhouding gaven we het noodge-
dwongen op. Maar in 2019 kwam Al Noor opeens weer in het nieuws. Tot onze ontzetting ging het 
ditmaal over beschuldigingen van kindermishandeling en –misbruik. De directeur werd opgepakt, 
de kinderen werden elders opgevangen en het pand werd gesloten. Desgevraagd hebben we het 
anticorruptie-team van de Zuid-Afrikaanse Politie informatie verstrekt over onze betrekkingen met 
Al Noor.  
Wat ook tegenzat was dat het vanaf 2018 steeds moeilijker werd om fondsen te werven. Zelfs de 
pogingen van een professionele fondsenwerver mochten niet baten. Donoren gaven liever geld 
voor bricks & mortar, oftewel gebouwen en spullen, vertelde de fondsenwerver, in plaats van aan 
capaciteitsopbouw ofwel versterking van de institutionele vermogens van onze Zuid-Afrikaanse 
partners. We kwamen daardoor steeds moeilijker aan geld. 
 
Ups  
 

Vergeleken bij de downs zijn de ups gelukkig in de meerderheid.  
De afgelopen 21 jaar zijn er meer dan 250 Holiday Schools gesteund, waarmee ruim 100.000 kin-
deren en jongeren zijn bereikt met opvang, scholing en training. Voor kinderen was learning and 
fun op de Holiday Schools de belangrijkste insteek. Jonge vrijwilligers uit de directe omgeving 
kregen training in de begeleiding van kinderen, zoals bij sport en spel en creatieve vaardigheden, 
maar ook EHBO, team building en conflicthantering. Ze leerden dat vrijwilligerswerk goed is voor je 
CV en een van deze jongeren zei daarover: ‘It makes me stand out from the crowd.’ In een 
evaluatierapport over een Holiday School lazen we: ‘Apart from new experiences and new skills, 
volunteers state that they improved their ability to respect other people and that they gained self-
esteem and self-confidence. … Parents stress the improved manners of their children. They seem to 
be more careful and sensitive about younger children and about safety matters.’ 
 
Verder steunden we andere vormen van buitenschoolse opvang, zoals de programma’s van 
Khululeka Grief Relief. Hun werk met kinderen die waren vastgelopen in hun rouwproces en hun 
trainingen voor professionals en vrijwilligers bleken van onschatbare waarde. 3  
 
Meer dan 30 kleuterscholen zijn door partner Centre for Early Childhood Development (CECD) op 
de been geholpen met training en opleiding voor leidsters en bestuurders. De laatste stap van het 
traject was de aanvraag van overheidssubsidie. Verder hebben we enkele jaren samengewerkt met 
Rhiza Babuyile die een eigen ECD opleiding startte.  
 
Wij steunden jaarlijks gemiddeld zeven studenten met een aanvullende studiebeurs waardoor ze 
tevens konden rekenen op begeleiding-op-maat. Dit vergrootte de kans op studiesucces aanzienlijk 
en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt. Meer studiesucces blijkt o.a. uit onafhankelijk 
onderzoek naar het werk van Rural Education Access Programme (REAP) en Association for 
Educational Transformation (ASSET). 4 Daaruit bleek een duidelijke verbetering van de studie-

                                                      
3 Effect of a bereavement support group on female adolescents’ psychological health: a randomised controlled 

trial in South Africa. Lancet Glob Health, April 24, 2017. 
4 Factors that facilitate success for disadvantaged higher Education students: an investigation into approaches used by 

REAP, NSFAS and selected higher education institutions. 2009 
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resultaten van de studenten die zij onder hun hoede hadden: ‘a significant improvement on the 
national rate. Sustained study, or retention, through providing tailored, holistic and flexible support 
and regular proactive engagement, is probably a primary key to this success.’ 
Een van de studenten, nu consultant bij een internationaal IT bedrijf, noemde de studiebeurs een 
ommekeer. Hij stond op het punt te stoppen maar kon zich dankzij de beurs – naar zijn zeggen voor 
de eerste keer - helemaal concentreren op zijn studie zonder zich zorgen te maken over boeken of 
vervoer. Zonder die beurs had ik nog steeds op straat rondgehangen, zei hij.  
 
Jongeren die niet aan tertiair onderwijs toe kwamen konden terecht bij Young People @Work waar 
ze op de arbeidsmarkt toegespitste cursussen en trainingen konden volgen zoals IT, CV schrijven, 
solliciteren, administreren en boekhouden.  
Verder steunden we Reach Make It (RMI), een leer-werkplaats in Kaapstad waar mensen niet 
alleen leerden lassen maar ook technische tekeningen lezen, een vaardigheid waarmee ze zich 
onderscheidden van gewone lassers. Een van de stichters zei in een interview: ‘Before starting the 
academy we asked ourselves, what we could do to help the unemployed and the poorest of the 
poor. The answer that came to mind was that we can only alleviate poverty through skills develop-
ment’. Sindsdien vertrokken ruim 700 jonge mannen en vrouwen met een diploma. Ze vonden 
werk, bij een bedrijf, als zzp’er of Reachen, RMI’s leerwerkbedrijf. Inmiddels heeft RMI ook een 
opleiding voor loodgieters én een voor kleuterleidsters. Lees hier meer over Reach Make It. 
 
Naast training en opleiding hielpen we ook met evaluatieonderzoek en (strategische) planning, o.a. 
door via ons netwerk te bemiddelen voor begeleiding door Zuid-Afrikaanse professionals en door 
geld beschikbaar te stellen. Tijdens een bezoek aan Dysselsdorp Community After Care Centre 
bijvoorbeeld, kwam er een wensenlijstje op tafel met evaluatieonderzoek en staftraining als keuze 
1 en 2. Daarop hebben we via ons Zuid-Afrikaanse netwerk eerst informatie gezocht over onder-
zoeksbureaus, waarna Dysselsdorp offertes opvroeg. Het bureau dat de opdracht kreeg kwam met 
de volgende conclusie: ‘Dysselsdorp Community After Care Centre is providing a much needed 
service to children and parents in the community. Planning and fund raising must become more a 
priority to offer a better quality service to the learners. More effort should be put in networking and 
partnerships … Staff training and capacity building must also become a focus area. … The policies for 
the centre must also be addressed and especially issues around safety and security of the learners.’ 
Met de aanpak van het planningsprobleem is toen direct een begin gemaakt met een 2-daagse 
planningworkshop voor de staf. Later zijn ook de andere verbetervoorstellen opgevolgd, o.a. met 
workshops over fondsenwerving en netwerken. 
 
Tevens beantwoordden we vragen van andere donororganisaties en verstrekten we aanbevelings-
brieven. Dat heeft diverse malen tot interessante subsidies en nieuwe donorrelaties geleid. Zoals 
de South African National Circus School die geld kreeg van Stichting Kinderpostzegels en Khululeka 
Grief Support dat een grote Amerikaanse donor aan boord haalde: ‘Just to say thanks for your letter 
of reference. We got EMpower funding and we are in a much better space financially. Thank you for 
your continued support!’ 
 
Jarenlang hebben we cursussen van een Zuid-Afrikaanse specialist over fondsenwerving en netwer-
ken gefinancierd. Met het oog op zelfredzaamheid vroegen we partners om een of meer workshops 
te faciliteren en we moedigden hen aan om daarvoor hun eigen netwerk uit te nodigen. Tussen 

                                                      
3 vervolg. Tracking the 2005 REAP cohort: a review of the performance of students taken onto the Rural Higher 
Education Access Programme at the start of their higher education studies in 2005. 2010. 

https://reachmakeit.co.za/
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2004 en 2012 namen 204 bestuurders en medewerkers van 129 verschillende organisaties deel. 
Deze workshops werden steeds enthousiast ontvangen. Vooral het belang en de voordelen van 
netwerken bleken een eye-opener: ‘What an aha moment. Never in my life had I thought I would be 
learning about mobilizing support and local fundraising.’ 
‘We have found what we have learnt to be most helpful, including the networking and knowledge 
sharing between local NGOs. … [we will be] sharing and working with other NGOs as best as we can 
for real ongoing change in South Africa and beyond.’ 
In 2015 troffen Impulsis en Wilde Ganzen voorbereidingen voor een trainingsprogramma voor klei-
ne Zuid-Afrikaanse non-profit organisaties. Wij financierden de deelname van vijf partners aan een 
meerdaagse consultatie over dit onderwerp in Pretoria. In 2016 gingen de trainingen in Zuid-Afrika 
van start en omdat er veel aandacht werd besteed aan fondsenwerving en netwerken verwezen we 
partners sindsdien naar de Change the Game Academy. Bijkomend voordeel is dat de cursussen nu 
ook gratis online worden aangeboden, evenals diverse toolkits. 
 
Onze partner nieuwsbrief, een andere manier om bij te dragen aan capaciteitsopbouw, werd 
enthousiast ontvangen. Behalve naar partners ging de speciale nieuwsbrief ook naar voormalige 
partners en andere organisaties. De nieuwsbrief bevatte informatie en tips over interessante web-
sites en publicaties en donororganisaties in binnen- en buitenland. Ook informatie die partners 
met elkaar wilden delen, stond erin. Uit de reacties bleek dat de nieuwsbrief zorgvuldig werd 
gelezen:  
 ‘I checked out the links about monitoring and evaluation as I learnt last year that proving the 
outcomes of outputs and inputs pay a big role in getting awarded funding from big foundations.’ 
‘I have been trying to find out what the regulations are if you want to offer cooked food. Our police 
captain here said it is only the department of education that can offer cooked food and he refused 
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.’ 
‘It is so comprehensive that I struggled to decide which leads to pursue first. I also 
thoroughly enjoyed the very practical (alternative) suggestions around crowdfunding and 
the sms system. The other content is really super cool and typically the stuff we need to 
keep on top of the game. Very meaningful for the development of self and the 
organization!’ 
 
Ook in Nederland boekte SPZA successen. Onze inzet om in jaarverslagen open te communiceren 
over wat goed ging en wat niet en wat we daarvan leerden, leverde ons acht nominaties en 
driemaal de Transparantprijs voor goede doelen op (categorie kleine organisaties). De manier 
waarop wij over impact rapporteerden leidde tot diverse best practice vermeldingen.  
Verder zijn we enkele jaren initiatiefnemer geweest van netwerkdagen voor Nederlandse collega’s 
die, net als wij, actief waren in Zuid-Afrika. Dat idee ontstond op het symposium ter gelegenheid 
van ons 10-jarig bestaan. De verslagen van die netwerkdagen staan op onze website.  
In 2021 nam Wilde Ganzen samen met Partin het initiatief om de netwerkdagen nieuw leven in te 
blazen. Wilde Ganzen nam toen bovendien onze moderatorrol over voor de Netwerkgroep Zuid-
Afrika op Linkedin. 
 
In ons impactdocument staan diverse citaten over de impact van Stichting Projecten Zuid-Afrika en 
haar partners. Over impact schreef voormalige partner Wheat Women’s Fund: ‘Meaningful and 
lasting social change is seldom achieved by an organization working in isolation. It usually involves 
many actors working in many different ways at different levels in different organizations and 

http://www.spza.org/publicaties
https://www.spza.org/assets/pdf/impact-spza.pdf#zoom=100&navpanes=1&pagemode=none&toolbar=1
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institutions’. Maar als het over de impact van SPZA gaat, kan dat nog wel ietsje korter: geen 
partners, geen impact. 
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Bijlage 1  Verstrekte exit grants 
 
Verstrekte exit grants 

Partner Projectvoorstel Exit grant 
SPZA  
€ 

Subsidie 
Wilde Ganzen 
€  

Totaal 
 
 €                 ZAR 

Breede Centre Geen: onvoorwaardelijke 
exit grant 

8.672 n.v.t. 8.672          150.000 
 

Dysselsdorp Commu-
nity After Care Centre 

Geen: onvoorwaardelijke 
exit grant 

2.948 n.v.t. 2.948            50.000 

Food Relief Alliance 
South Africa (FRASA) 

Capaciteitsopbouw voor 
voedselhulporganisaties  

4.000 2.000 6.000          102.335 

Fundraising Mentor-
ing Network (FMN) 

Capaciteitsopbouw voor 
NGOs 

4.094 2.047 6.141          108.355 

Hermanus Waldorf 
School 

Geen: onvoorwaardelijke 
exit grant 

1.466 n.v.t. 1.466            25.000 

Net vir Pret Inrichten werkplaatsen en 
vaktraining voor jongeren 

8.066 4.033 12.099        206.358 

Sakhisizwe Youth 
Development Centre 

Geen: onvoorwaardelijke 
exit grant 

5.885 n.v.t. 5.885          100.000 

Waumbe Youth 
Development 

Computeropleiding voor 
100 werkloze jongeren 

8.482 4.241 12.723        213.345 

Young People @Work Master cursus train de 
trainer en volwassenen-
onderwijs 

5.198 2.599 7.797          133.984 

Youth Business 
Network 

Capaciteitsopbouw voor 
jonge ondernemers 

5.210 2.605 7.815          128.984 

Zenzeleni School Geen: onvoorwaardelijke 
exit grant 

1.487 n.v.t. 1.487            25.000 

Totaal  55.508 17.525 73.033     2,243.361 

 
 


