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INLEIDING

Dit is de allerlaatste Ubuntu die u van ons ontvangt. Het afgelopen jaar hebben we onze exitstrategie
richting onze Zuid-Afrikaanse partners afgerond. De komende tijd gaan we de laatste stappen zetten om
uiteindelijk Stichting Projecten Zuid-Afrika op te heffen.
Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.

ALGEMEEN

Coronapandemie. 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 was enorm: ondanks de lockdowns zouden bijna 270.000 mensen in Zuid-Afrika
zijn overleden aan Covid-19.
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Op onderstaande foto een interessante muurschildering uit Soweto met voorlichting over het verplichte neus-
mondmasker.

De in Zuid-Afrika ontdekte Omikron variant lijkt tot minder ziekenhuisopnames te leiden en ook minder doden.
Wetenschappers dringen aan op meer aandacht voor mondmaskers in slecht geventileerde ruimtes en voor
adequate ventilatie. Lees meer via deze link: Meer aandacht voor ventilatie

PARTNERS IN ZUID-AFRIKA

/alle links staan onderaan deze rubriek/
Exitstrategie. Nadat we in 2019 onze exit al hadden aangekondigd, hebben we in de tweede helft van 2021
de laatste stappen richting onze partners gezet. Voor het geld dat we nog in kas hadden hebben we een
verdeelsleutel gemaakt voor de te verstrekken ‘exit grants’. Dat deden we op basis van eerder verstrekte
steunbedragen. Verder maakten we afspraken met Wilde Ganzen over een extra subsidie bovenop onze exit
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. Uiteindelijk kwamen zes projecten in aanmerking voor
extra subsidie van Wilde Ganzen. De rest kreeg alleen onze exit grant.

Breede Centre (McGregor) opteerde voor onze onvoorwaardelijke exit grant en wij maakten ruim € 8.600
over. In oktober mocht Breede Centre eindelijk weer een holiday school organiseren. Kinderen speelden er met
spelletjes en ander speelgoed, versierden de zelfgemaakte cricket bats en werkten met papier maché. 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.

De Food Relief Alliance South Africa (Cape Town) schreef een projectvoorstel voor capaciteitsopbouw voor
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voedselhulporganisaties en ontving ruim € 6.000, waarvan Wilde Ganzen € 2.000 bijdroeg. FRASA-leden
kregen workshops over moestuinen en de ontwikkeling van voedselnetwerken evenals training in planning,
marketing, personeelsbeleid en financieel beleid inclusief fondsenwerving. Een FRASA lid schreef over de
training: “Sharing is caring, knowledge is power to gain wisdom and serve justice.” Steeds meer organisaties
en individuen meldden zich aan en het domino-effect van de FRASA aanpak was onmiskenbaar. Eind 2021
rapporteerden ze over hun activiteiten in ruim 30 gemeenschappen waar FRASA leden sinds juli meer dan een
half miljoen maaltijden verstrekten. Naast financiële steun verzekerde FRASA zich ook van materiële steun
zoals donaties van groente, fruit en brood. Verder stelden 13 scholen grond beschikbaar voor de aanleg van
moestuinen. De bundeling van krachten en de onderlinge samenwerking is een van de sterke punten van
FRASA.

Het Fundraising Mentoring Network (Cape Town) diende een projectvoorstel in voor capaciteitsopbouw bij
NGO’s. Zij ontvingen ruim € 6.100, waarvan ruim € 2.000 subsidie van Wilde Ganzen. 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 wij in 2019 bij FMN
onderbrachten.
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Dysselsdorp Community After Care Centre kreeg bijna € 3.000 overgemaakt als exit grant. Omdat Wilde
Ganzen € 5.000 als ondergrens voor een projectaanvraag hanteerde, kwam Dysselsdorp niet in aanmerking
voor extra subsidie. Met de nodige voorzorgsmaatregelen gingen de activiteiten van deze BSO gewoon door,
zoals huiswerkklassen en sport en spel.

De exit grant voor Hermanus Waldorf School (Sandbaai, Hermanus) bedroeg bijna € 1.500.
Naast alle ‘leervakken’ waren er ook ‘doevakken’ op deze school, zoals werken in de moestuin, waar de hele
school uit at. In december ontvingen we een prachtige gift van Stichting Voed-Saam van ruim 3.800 euro 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
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bestemming gekregen!" De school is 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." Door de lockdowns konden de
leerkrachten niet naar trainingen. Daarom organiseerden ze zelf intercollegiale workshops, zoals de workshop
over bordtekenen op de volgende foto's.

Net vir Pret (Smitsville, Barrydale) vroeg subsidie voor de inrichting van werkplaatsen en voor vakopleidingen
voor jongeren. Wilde Ganzen betaalde 1/3 van de ruim € 12.000 die naar Net vir Pret ging. 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. De onvermoeibare Eco Warriors waren weer zeer actief met hun opruimwerkzaamheden.
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Er was ook veel aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. Staflid Sudonia 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. De schaakclub maakte furore bij provinciale wedstrijden. Vooral de meiden gooiden hoge ogen.
Het meisje vooraan met de toren won de provinciale kampioenschappen.

Verder maakte NvP een prachtige film over hun werk, zie link.

Sakhisizwe Youth Development Centre (Imizamo Yethu, Hout Bay) koos net als Breede Centre voor de
onvoorwaardelijke exit grant, nadat hun voorstel helaas door Wilde Ganzen was afgekeurd. Zij kregen bijna €
6.000. Sakhisizwe stak naast alle andere activiteiten ook veel 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 jongeren van Sakhisizwe de Independent Electoral
Commission (IEC) geholpen met de registratie en de verkiezingen in oktober.

Waumbe Youth Development (Fisantekraal, Durbanville) kreeg € 12.700 voor een computeropleiding voor
100 werkloze jongeren. Wilde Ganzen droeg daar ruim € 4.200 aan bij.

Naast studiebegeleiding voor bijna 600 12de klassers, verzorgde Waumbe ook speciale workshops voor jonge
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mannen (Raising a Quality Man) en voor jonge vrouwen (Womenhood in the 21st Century). Zie foto's.
Verder bood Waumbe een ‘job readiness’ programma aan voor 60 werkloze jongeren, in partnerschap met FCD
(Fisantekraal Centre for Development).

Young People @ Work (Bishop Lavis, Cape Town) diende twee projectvoorstellen in, een voor een cursus
Master Train the Trainer en een voor capaciteitsopbouw voor jonge ondernemers. Beide voorstellen werden
door Wilde Ganzen gehonoreerd. In totaal ging er € 15.800 naar Young People @ Work, waarvan WG ruim €
5.000 betaalde. Vanwege de pandemie organiseerde YP@W diverse online cursussen in o.a. IT, administratie
en boekhouding. Maar bij andere cursussen moesten de deelnemers fysiek aanwezig 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.

Tenslotte ging er een exit grant van bijna € 1.500 naar Zenzeleni School.
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Links:
Film over het werk van Net vir Pret.
Lees meer over bovengenoemde organisaties op onze webpagina www.spza.org/publicaties

OVER SPZA

Afscheid van bestuurslid Katie Oost. 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 onze 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. Het werd een vrolijke dag
en het eten was voortreffelijk.

Exitstrategie. Gedurende de afgelopen 21 jaar zijn er veel programma's met praktische en financiële steun
opgezet door onze Zuid-Afrikaanse partners en begeleid tot zelfstandig functionerende organisaties. In die
jaren hebben in Nederland ruim 30 vrijwilligers als bestuurders en professionals hun kennis en kunde gedeeld.
In Zuid-Afrika leidde het samen met townshipjongeren ontwikkelde Holiday Schools model tot de inzet van
ruim 1.000 jonge vrijwilligers. Nog altijd helpen Zuid-Afrikaanse townshipjongeren bij diverse organisaties als
vrijwilliger bij vakantieprogramma's en buitenschoolse opvang.
De oprichters van SPZA, Janna Saüer en Ricus Boerma, realiseerden zich dat projecten in Zuid-Afrika alleen
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succesvol konden zijn en duurzame resultaten konden boeken als ze geïnitieerd en gedragen werden door
partners-daar. Daarom zag SPZA het als haar belangrijkste taak te investeren in capaciteitsopbouw van haar
Zuid-Afrikaanse counterparts. Bovendien heeft SPZA er altijd naar gestreefd om de opgebouwde kennis zowel
hier in Nederland als in Zuid-Afrika te delen met anderen. De inzet om mensen en organisaties in Zuid-Afrika
én in Nederland met elkaar te verbinden heeft vruchten afgeworpen. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben
mede daardoor het verschil weten te maken voor vele kinderen en jongeren in townships. Enkele cijfers: bijna
300 Holiday schools zijn gesteund en meer dan 100.000 kinderen en jongeren zijn bereikt met opvang,
opleiding en training. Ruim 30 kleuterscholen zijn geholpen met verbeteringen waardoor ze overheidssubsidie
konden krijgen. Tientallen studenten hebben een studiebeurs gekregen. In het document Impact op onze
website staat meer informatie over de behaalde resultaten.
Met de vele tientallen Zuid-Afrikaanse organisaties waar we de afgelopen jaren mee hebben samengewerkt,
hebben we veel kunnen delen en we hebben veel van elkaar geleerd. Diverse partners hebben zich van kleine
initiatieven ontwikkeld tot erkende professionele organisaties die fantastisch werk doen. Die gezamenlijke groei
en het wederzijdse vertrouwen hebben we ervaren als een van de mooiste aspecten van ons werk.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) noemde ons “een voorbeeldinstelling. Transparant, leesbare
jaarstukken, governance, impact zijn allemaal onderdelen waar jullie heel goed op scoren.”
Hoewel hulp mede gezien de huidige situatie en ontwikkelingen in Zuid-Afrika nog steeds nodig is, is het SPZA-
bestuur van mening dat zij onvoldoende is toegerust om optimaal te blijven inspelen op de nieuwe
ontwikkelingen van deze tijd. De enorme impact van internet en social media vraagt een andere aanpak van
ontwikkelingssamenwerking. De jongere generatie is beter toegerust voor deze nieuwe ontwikkelingen en
kansen. Uiteraard willen we langs de zijlijn mee blijven denken en helpen waar we dat kunnen. Daarom stelt
SPZA haar kennis en netwerk beschikbaar aan initiatiefnemers die actief zijn of willen worden in townships in
Zuid-Afrika.
Wij werken al geruime tijd aan onze eigen exit. Nadat we in 2019 onze exitplannen met onze Zuid-Afrikaanse
partners hadden besproken hebben we het afgelopen half jaar het volgende ondernomen.

We besloten om per 1 januari 2022 te stoppen (in KvK termen: in liquidatie gaan). De komende

maanden gaan we de laatste zaken regelen zoals het resterende geld overmaken naar Sparkle Kids in
Zuid-Afrika, de bankrekeningen opheffen, SPZA afmelden als ANBI en uitschrijven bij de Kamer van
Koophandel en de laatste jaarstukken publiceren. Onze website blijft voorlopig nog online, maar in
aangepaste vorm en zonder donatieknop.
Naast de exit grant hebben we alle partners ook een exemplaar van het nieuwe boek van Frank Julie

gegeven: ‘Fundraising strategies for struggling NPOs: from organizational sustainability to organizational
renewal’. Frank verzorgde voor ons jarenlang workshops over fondsenwerving en netwerken. Daar
hebben ruim 200 bestuurders en stafleden van 129 verschillende organisaties aan deelgenomen.
Dit is de laatste editie van Ubuntu. We bedanken onze lezers en donateurs uit de grond van ons hart

voor hun steun aan en belangstelling voor ons werk en dat van onze partners.

Verwijzing naar collega organisaties
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Mocht u graag activiteiten van Nederlandse organisaties in Zuid-Afrika blijven steunen, dan bevelen wij twee
organisaties van harte bij u aan: Stichting Mzamomhle (gespecialiseerd in kleuterscholen) en Stichting Leweza
(gespecialiseerd in vakopleidingen voor jongeren). Beide hechten groot belang aan capaciteitsopbouw in Zuid-
Afrika.

Contact. Heeft u een vraag of een opmerking? Uw commentaar, ideeën, kritiek en complimenten zijn van
harte welkom op de Contactpagina op onze website.

Stuur deze Ubuntu naar een vriend(in)

Copyright © 2022 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA)-South Africa Foundation, All rights
reserved.
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