In Memoriam Ricus Boerma
Ubuntu umngamntu ngabanye abantu - Mensen zijn mensen door medemensen (Xhosa gezegde)

Op 15 maart 2013 overleed Ricus Boerma, medeoprichter van de Stichting Projecten
Zuid-Afrika. Achttien jaar lang was hij intensief betrokken bij de problemen en de
mogelijkheden voor ontwikkeling van mensen en vooral kinderen in townships in ZuidAfrika. Het kijken naar mogelijkheden, de positieve insteek, dat is een wijze levensles
van Ricus: pak je kansen en doe daar wat mee. En ook: dat je meer kunt dan je denkt,
dat je fouten mag maken, dat je daarover praat zodat je ervan kunt leren. Dat er zoveel
moois is waar je je rijker door voelt: muziek en film, sport, lezen, natuur, kunst, reizen.
Bestuurslid en adviseur
Op 17 april 2000 wordt de SPZA opgericht door Janna Sauer en Ricus Boerma, beiden
bevlogen Groningers. Na enkele jaren treedt Ricus af als bestuurslid en neemt hij de taak
van adviseur op zich.
In de bestuursvergaderingen en in het overleg met lokale partners in Zuid-Afrika houdt
Ricus zich bescheiden op de achtergrond. Tot hem wordt gevraagd wat hij er van vindt
en dan komt er een weloverwogen standpunt, een heldere analyse of een duidelijke
vraag.
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Levensvisie
Het mede door hem ontwikkelde Holiday Schools model is gebaseerd op vondsten van
een team met o.a. jonge townshipbewoners waar hij actief in participeerde. Het model
past helemaal bij zijn levensvisie en de uitgangspunten van het model komen ook in de
ontwikkeling van de SPZA als geheel naar voren. Werken met lokale partners, plannen
maken en je verantwoorden. Het principe van ‘voor wat hoort wat’, ook van de kinderen
zelf: iedereen betaalt toegang en dat kan ook met een karweitje zoals zwerfvuil
verzamelen.Trainingen voor jonge vrijwilligers, die als rolmodel gaan fungeren.
Team player
In de 12 jaar van het bestaan van de SPZA heeft Ricus vrijwel alle projecten van de SPZA
en haar partners actief gevolgd, zowel in het overleg met de organisaties in Zuid-Afrika,
als met het bestuur in Nederland.
Hij is altijd in staat geweest met zijn bevlogen verhalen, gedocumenteerd en met een
gedegen kennis van de historie, anderen te interesseren voor de problematiek van de
townships, de ontwikkeling van vrouwen en kinderen, het bieden van kansen.
Ricus heeft de SPZA opgericht en inhoud en vorm gegeven: niet alleen, maar samen met
anderen, want hij was een team player.
Hij was ook een innemend en warm mens tussen de mensen, bewogen en bevlogen, met
veel humor, een scherpe geest en een ongekend doorzettingsvermogen.
Wij condoleren alle nabestaanden met dit grote verlies, in het bijzonder zijn vrouw
Martje, onze secretaris.
Riekje de Vries-Pels, voorzitter
Diet Grosheide, vice-voorzitter
Petra Lasschuit, penningmeester
Frits Jansen, algemeen bestuurslid
We gaan hem vreselijk missen.
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