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PROGRAMMA'S

Ons speerpunt: Programma Buitenschoolse Activiteiten

/alle links staan onderaan de rubriek Programma's/

Covid-19 coronapandemie. Zuid-Afrika bevindt zich in een precaire situatie. Veel mensen

verloren door de strenge lockdown in Zuid-Afrika hun baan en daarmee hun inkomen.
Bovendien gingen de scholen dicht en werden er geen schoolmaaltijden meer verstrekt. In een
land waar gezinnen nauwelijks reserves hebben is er dan al snel sprake van honger. Wij
vroegen onze partners naar de situatie ter plekke en hoe wij daarbij konden helpen. Op basis
van hun reactie hebben we extra subsidie verstrekt aan Net vir Pret, Breede Centre,
Sakhisizwe Youth Development Programme en Dysselsdorp Community After Care Centre.
Net vir Pret (Smitsville, Barrydale) vroeg en kreeg speciale toestemming voor het

organiseren van een Holiday School in maart 2020 van de regionale Medical Office of Health.

Onder strikte voorwaarden: alleen buitenactiviteiten in kleine groepen. Verder was voorlichting
over de pandemie een verplicht onderdeel van het programma. 80 kinderen namen deel.
Vanwege de lockdown moest de laatste dag worden afgelast. Hieronder een foto van een van
de voorleesgroepen, die Net vir Pret samen met de openbare bibliotheek organiseert.
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© Net vir Pret

Breede Centre (McGregor) had diverse plannen voor Holiday Schools. Helaas konden ze

door de pandemie in 2020 maar één week vakantieactiviteiten organiseren, voor 65 kinderen
per dag. Leerkrachten en stagiaires van Breede Centre werkten thuis en met kinderen uit hun
eigen buurt. Ze kregen allemaal een kleine ‘jeugdbibliotheek’ en ander materiaal om mee te
werken. Verder printte Breede Centre schoolmateriaal voor gezinnen zonder computer. Tijdens
de zeer strikte lockdown hielp de lokale politie met de distributie. Hieronder een foto van vóór
de lockdown.

© Breede Centre

Sakhisizwe Youth Development Programme (Imizamo Yethu, Hout Bay) stuurt elke

maand een prachtig rapport over hun activiteiten voor jongeren. Het meest recente rapport
staat op onze website.  Deze jonge organisatie heeft ook tijdens de lockdown goed kunnen
samenwerken met andere organisaties bij de distributie van noodhulp. Mede dankzij die
samenwerking hebben ze 110 gezinnen van voedselpakketten kunnen voorzien. We
assisteerden Sakhisizwe o.a. met het vinden van een betrouwbare accountant en met de
accountantskosten, zodat ze het boekjaar 2019-2020 konden afronden.
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© Sakhisizwe.  Voorlichting over Covid-19

Dysselsdorp Community Development Centre (Dysselsdorp, Oudtshoorn) assisteerden we

met € 1.750 voor zeep en andere beschermingsmiddelen en – met de winter voor de deur -

voor een kinderkledingbank.
Waumbe Youth Development (Fisantekraal, Durbanville) vroeg subsidie voor 60 tablets

zodat ze tijdens de lockdown, maar ook daarna, jongeren kunnen helpen met extra online
lessen. Hun pogingen om in Zuid-Afrika geld te werven waren gestrand. Waumbe wil de tablets
tevens gebruiken voor computertraining voor leidsters en administratief personeel op 20
kleuterscholen. Samen met Waumbe hebben we  subsidie gevraagd bij Wilde Ganzen Klein.

Overige programma's: Programma Beter Basisonderwijs
/alle links staan onderaan de rubriek Programma's/

Beste sponsorouders: heeft u uw bijdrage voor uw sponsorkind(eren) voor 2019 en 2020 al

overgemaakt? De kosten zijn € 300 voor een kind(plaats) op de basisschool en € 200 voor een
kind(plaats) op de kleuterschool. Wilt u meer bijdragen, heel graag! De werkelijke kosten zijn
resp. € 625 euro en € 275 euro per jaar. De inflatie in Zuid-Afrika is al jaren schrikbarend, de
afgelopen 10 jaar bewoog deze zich tussen 4,5 en 6% op jaarbasis. Dat maakt het voor veel
ouders erg moeilijk om elke maand de schoolkosten op te brengen. En nu zoveel ouders door
de pandemie zonder werk zitten is het nóg moeilijker geworden. Doneren kan snel en veilig via
de iDEAL module op onze website: doneer hier.
Hermanus Waldorf School (Sandbaai, Hermanus). De Marimbaband van klas 7 was

uitgenodigd voor een competitie in Johannesburg. Ze waren al druk bezig met het inzamelen

van sponsorgeld voor de reis, toen de pandemie roet in het eten gooide.  Een sponsorouder
had al extra geld gestort maar dat mocht ook aan iets anders worden besteed, liet deze weten.
Op de foto hieronder was er nog geen vuiltje aan de lucht.
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© Hermanus Waldorf School

Overige programma's: Programma Studiefinanciering
/alle links staan onderaan de rubriek Programma's/

Association for Educational Transformation (ASSET), Young People @Work en Stichting

Forza gaan samen verder, zonder onze tussenkomst. Forza, een Nederlandse stichting,
ondersteunt al enige jaren ASSET beursstudenten. Forza steunt ook  cursussen en trainingen
van YP@W voor jonge werklozen.
Voor organisaties die training en opleiding vragen bij het Fundraising Mentoring Network

maar dat niet kunnen betalen, hebben we vorig jaar een beursfonds gesticht. FMN heeft
inmiddels && organisaties een beurs verstrekt. FNM liet ons weten: “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.”

Links rubriek Programma's:

Het Net vir Pret team maakte een film van hun poppenspel over Covid-19.

Lees meer over de activiteiten van Net vir Pret in hun voortgangsrapport.

Lees meer over de activiteiten van Sakhisizwe in hun maandrapport.

Lees meer over de activiteiten van Breede Centre in hun nieuwsbrief.

Lees meer over de activiteiten van Waumbe in hun nieuwsbrief.

Contactpagina.

OVER SPZA
/alle links staan onderaan de rubriek Over SPZA/

Exitstrategie. In een brief aan onze donateurs hebben we aangekondigd dat we onze

werkzaamheden gaan afbouwen. Dat past in de exitstrategie die al jaren een belangrijk
onderdeel was van ons beleid. Regelmatig namen we afscheid van Zuid-Afrikaanse partners die
ons niet meer nodig hadden en verwelkomden we nieuwe partners in hun plaats. We hebben
nu echter besloten om vanaf 2020 er geen nieuwe partners meer bij te nemen. Onze
exitplannen hebben we besproken met de partners in Zuid-Afrika. In het bijzonder hebben we
gesproken over hoe we kunnen bijdragen aan hun toekomstbestendigheid. Wij willen immers
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op een zorgvuldige manier onze steun aan hen gaan afbouwen. Daar zijn we met elkaar –
SPZA en partners – over in gesprek. Pas als alles rond is, we denken aan een termijn van 2-3
jaar, gaan we er als bestuur ook mee stoppen en zal SPZA worden ontbonden. Onze
exitplannen en de pandemie stellen ons echter voor een groot dilemma. In plaats van
structurele hulp aan de partnerorganisaties lijkt er nu meer behoefte aan noodhulp, ook voor

mensen die niet tot de directe doelgroep van onze partners behoren. De voorgenomen ‘boost’
voor partners zullen we daarom even in de ijskast zetten, totdat in Zuid-Afrika het gewone
leven weer is opgepakt. We hopen dat u ons blijft steunen, zodat we zowel structurele steun
als noodhulpsteun aan onze partners kunnen geven. Doneren kan snel en veilig via de iDEAL
module op onze website: doneer hier.
Katie Oost is op 2 april 2020, na vijf jaar zeer betrokken bestuurslidmaatschap, afgetreden.

Wij zijn dankbaar voor al het werk dat ze heeft verzet. Het afscheidsfeestje hebben we
noodgedwongen voorlopig uitgesteld. Voor klussen blijft Katie overigens voorlopig nog
beschikbaar en daar zijn we heel blij mee.
Jaarstukken. De jaarrekening en het jaarverslag over 2019 staan op de website.

CBF opzegging. Omdat we vanwege de exitstrategie vanaf 2021 niet meer actief fondsen

zullen werven, gaan we ons CBF-keurmerk niet meer vernieuwen. Van het CBF kregen wij het
volgende bericht: “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.”  Bij het lezen van deze brief glommen wij van trots, dat zult u wel
begrijpen.
De Toolkit Exitstrategie die ons bestuurslid Martje Nooij heeft gemaakt op basis van haar

onderzoek is beschikbaar op de Partin website en op de site van Vlaamse 4de Pijlers.
Vinger aan de pols. In Vinger aan de Pols kunt u elke maand zien hoe we er financieel voor

staan.
Wilt u meer weten over ons privacybeleid, lees dan ons Privacydossier.

Like SPZA op Facebook en vraag uw vrienden hetzelfde te doen.

Links rubriek Over SPZA

Jaarstukken 2019: Jaarverslag en jaarrekening

Toolkit exitstrategie. Op de Partinsite: Toolkit; op de Vlaamse 4de Pijlersite: Toolkit.

Vinger aan de Pols.

Contact.

Privacydossier.

Like SPZA.

Doneren met iDEAL knop op SPZA website.

LEESTIPS EN WEBTIPS
/alle links staan onderaan de rubriek Leestips en Webtips/

Privé geld sturen naar het buitenland, zonder disproportionele bankkosten en bovendien

met een gunstige valutakoers kan via Worldremit.
Gendergelijkheid. Bent u onbevooroordeeld in hun houding naar vrouwen? Doe de test

‘Check your bias’. 
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Covid-19 enquête Nederlandse maatschappelijke organisaties. Er zijn aanzienlijke

onderlinge verschillen tussen door het CBF Erkende Goede Doelen, die deels verklaard worden
door de omvang van een organisatie. Kleine organisaties (jaarbudget < € 100.000) worden
substantieel harder geraakt dan middelgrote en grote organisaties. Kleine organisaties
verwachten in 2020 30% minder inkomsten te hebben. Wel waren kleine organisaties beter in

staat om hun activiteiten voort te zetten, terwijl meer dan de helft van de grote organisaties
hun activiteiten moesten stoppen of uitstellen.

Links rubriek Leestips  en Webtips

Worldremit. Privé geld overmaken naar het (verre) buitenland.

Check your bias. Doe de gendertest.

Covid-19 enquête. Rapport in het Engels, Nederlandse samenvatting, infographic.

Uw commentaar, ideeën, kri ek en complimenten zijn van harte welkom op de Contactpagina op onze website.

Volg SPZA op Twitter | Bezoek onze Facebook pagina
Stuur deze Ubuntu naar een vriend(in)

Copyright © 2020 Stichting Projecten Zuid-Afrika
(SPZA)-South Africa Foundation, All rights reserved.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Stuur mij geen Ubuntu meer | Ik wil mijn naam of adres wijzigen
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