Testimonials
Townshipjongeren over vrijwilligerswerk

“Toen ik vrijwilliger werd, veranderde er veel in mijn leven. Ik heb nu iets te doen. Ik doe geen verkeerde dingen. Ik
woon in een township als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik ga niet meer uit stelen of zoiets. Ik ben nu een rolmodel.
En de kinderen noemen me meester. En hoewel ik geen echte meester ben, voelt dat hardstikke goed. Ik weet nu dat
de kinderen op me letten.” Vrijwilliger, 20 jaar.
“Ik zat daar maar en had geen werk. Omdat ik ervaring had met de holiday schools vroegen ze me om als vrijwilliger
te komen helpen met de naschoolse opvang. Eerst hadden we 20 kinderen, dat zijn er nu 100 en we krijgen subsidie
van het Department of Social Development. Ze hebben me gevraagd om project manager te worden, dat is een
betaalde baan.” Vrijwilliger, 25 jaar
“Ik ben de anderen een tot twee stappen voor door mijn training en ervaring op de holiday schools.” Vrijwilliger, 25
jaar, nu supervisor trainingen
“Een band opbouwen met de kinderen, een belangrijke rol voor ze spelen en een leider worden” als antwoord op de
vraag wat heb je geleerd op de holiday school? Vrijwilliger, 17 jaar
“Ik begon mijn carrière zonder dat ik er erg in had. Ik denk dat ik als vrijwilliger een belangrijke rol heb gespeeld in
het leven van een aantal kinderen. Het vrijwilligerswerk was een opstap naar mijn studie.” Vrijwilliger, 21 jaar, nu
jeugdwerker
“De vaardigheden die ik als vrijwilliger leerde, gebruik ik nog elke dag.” Vrijwilliger, 25 jaar
“Onze vrijwilligers hebben ook geleerd te werken als een team en hun talenten te tonen. Maar daar bleef het niet bij.
Ze gaven hun talenten door aan de kinderen.” Coordinator holiday school
“Door mijn vrijwilligerswerk viel ik op.” Vrijwilliger, 22 jaar, is nu als gevangenbewaarder betrokken bij een
programma voor jonge gevangenen
“Op de holiday school zagen ze dat ik goed met kinderen kon omgaan. Nu ben ik assistent-onderwijzer op de
basisschool.” Vrijwilliger, 24 jaar
Beursstudenten

“Ik ben zo ontzettend blij met de aanvullende beurs. U hebt een zware last van mijn moeders schouders getild en ik
zal u daar altijd dankbaar voor zijn.” Nombulelo
“Ik ben een harde werker en ik denk dat ik mijn inzet voor mijn gemeenschap wel heb bewezen ... Ik geloof dat ik de
potentie heb om verder te studeren maar het probleem is dat mijn familie dat niet kan betalen ...” Was 4 jaar holiday
school vrijwilliger, werd beursstudent. Werkt als chemicus.
“Ik kreeg de beurs toen ik erover dacht om te stoppen met mijn studie. Toen ik het nieuws kreeg was ik ontzettend
blij en ik wist dat dit een ommekeer was in mijn leven. Voor de eerste keer kon ik me helemaal concentreren op mijn
studie zonder me zorgen te maken over boeken of over vervoer. ... Zonder ... de studiebeurs had ik nog steeds op
1

Testimonials / Stichting Projecten Zuid-Afrika

straat rondgehangen." Was 4 jaar holiday school vrijwilliger, werd beursstudent. Werkt als consultant voor een
internationaal computerbedrijf.
Waarom organisaties en scholen de SPZA steunen
Model voorbeeld
Cordaid: “Het initiatief en de aanpak van de Stichting Projecten Zuid-Afrika (inclusief de lokale
scholen/organisaties) [is] een model voorbeeld van de ontwikkeling naar duurzaamheid inclusief zelfvoorziening.”
Wederzijds leerproces
Impulsis: “Impulsis steunt de projecten van SPZA, omdat ze met name kinderen en jongeren uit rurale en urbane
achterstandmilieus een betere aansluiting op (middelbaar en hoger) onderwijs en op werk geven. Dit gebeurt op
verschillende manieren, waarbij ook expliciete aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de doelgroep.
Jaarlijks worden tussen de 4.000 en 5.000 kinderen en jongeren bereikt, die anders moeilijk of zelfs geen
mogelijkheden tot een schoolopleiding en werk zouden hebben gekregen. De door hen verworven kennis en “life
skills” zijn essentieel voor hun verdere ontwikkeling, waardoor ze positiever in het leven staan en functioneren. Een
grote groep vrijwilligers en professionals zijn zowel in Zuid-Afrika als in Nederland bij de projecten betrokken en er
is van een duidelijke interactie sprake. Het leerproces is dus wederzijds!”
More aware and interested
Deacons School (UK): “Many of the children became so much more aware and interested in children in SA who
were not as fortunate as themselves.”
Professioneel
Centraal Informatiepunt Goede Doelen (m.i.v. 2012 Kennisbank Filantropie): “Van harte geluk met het winnen van
de Transparantprijs 2011! Een mooie bevestiging van jullie algehele gedrevenheid om transparant te zijn, ook via de
CIGD database en Goede Doelen Monitor. Een mooi voorbeeld van een ‘kleine’ professionele organisatie. Ga zo
door!”
Transparantprijs
Over ons jaarverslag 2009 zei Juryvoorzitter, de heer Rinnooy Kan: “De Stichting Projecten Zuid-Afrika is opnieuw
genomineerd en heeft zich een vaste positie verworven bij de meest transparante kleine organisaties. Het jaarverslag
overtuigt met een boeiend en inhoudelijk sterk verhaal. Op het gebied van impact en resultaatmeting heeft het
verslag een voorbeeldfunctie.” Meer weten over de SPZA en de Transparantprijs?
Waarom serviceclubs de SPZA steunen

Rotary Club Alblasserwaard
Rotary Club Alblasserwaard: “Rotary Club Alblasserward doneert ieder jaar geld aan goede doelen vanuit de
activiteiten van de Community Service. We hebben de keuze laten vallen op de Stichting Projecten Zuid-Afrika,
omdat we het initiatief toejuichen om fondsen ter beschikking te stellen voor studie- en beroepskeuzeprojecten voor
jonge mensen uit de townships in Zuid-Afrika. Een rol speelt daarbij dat zoveel mogelijk van het geld echt ten goede
komt aan de beoogde bestemming. Dat de SPZA zorgvuldig omgaat met de gelden, is voor ons een belangrijke
voorwaarde. We wensen de stichting veel succes met haar activiteiten. Namens Stichting Community Service Rotary
Club Alblasserwaard, Kees Lanser (schrijver van het Dictee) PS. Ik vergeet er nog bij te vermelden dat Het Groot
Dictee van de Alblasserwaard een relatie heeft met onderwijs; taal verbindt tenslotte mensen, waar dan ook!”
Lionsclub Appingedam-Delfzijl
Lionsclub Appingedam-Delfzijl: “De Lionsclub Appingedam-Delfzijl maakt deel uit van een wereldwijde organisatie
van Lionsclubs, die zich hebben gebonden aan een erecode, die gericht is op hulpvaardigheid, vriendschap en
eerlijkheid in werk en zaken. Zij willen zich in onderlinge samenwerking inzetten voor mensen, die het in de wereld
minder goed hebben getroffen. De Lionsclub Appingedam-Delfzijl heeft 35 leden van verschillende
beroepsgroeperingen in de maatschappij. Over de hele wereld zijn er 1.4 miljoen Lionsleden. Het centrum van de
organisatie is in de Verenigde Staten.
Het motto van de serviceclubs is "We serve", een motto dat geheel voldoet aan de doelstellingen van de SPZA.”
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Kiwanisclub Krommerijn-Zeist
Kiwanisclub Krommerijn-Zeist: “Tekenend was de betrokkenheid, een verademing was de openheid in
verslaglegging en de gedetailleerde financiële afronding van projecten.”
Waarom mensen sponsorouder worden

Kleinschalig, zonder BOBO’s
“De SPZA is een organisatie met duidelijke doelen. Kleinschalig, zonder BOBO's en met mensen die de
omstandigheden ter plaatse kennen.Ik heb veel moeite met bestuurders die een zeer goed salaris verdienen van de
goede gaven van mensen die het soms nauwelijks kunnen missen. Ik heb gekozen voor een kindplaats in verband
met de continuiteit. Niet gebonden aan een kind. Ik vind dat als je wilt helpen aan de basis, dat je dan moet beginnen
met kinderen.” Martha Blom, vrijwilligster bij een aantal Zeeuwse en landelijke organisaties
Kans geven op scholing heeft zin en effect
“Toen ik in Zuid-Afrika een township bezocht en van dichtbij zag en ervaarde in welke onvoorstelbaar benarde
omstandigheden de mensen daar moeten overleven wilde ik graag iets bijdragen. Een kind de kans geven op scholing
heeft zin en effect, want als een iemand in een gezin een baan krijgt helpt dat de hele familie. In hun cultuur is delen
vanzelfsprekend.Het is ook een vreugde om van veraf de berichten te krijgen van de ontwikkeling van het
sponsorkind. Meesparen voor een rolstoel en kinderopvang voor de zwaar gehandicapten, dat verlicht mijn hart.”
Johanna Nagelkerke, psychotherapeute en polio-patient
Alles van waarde is weerloos
“Lucebert zei het al, alles van waarde is weerloos. De waarheid daarvan is pas helemaal doorgedrongen toen we zelf
een kindje kregen. Elk kind zou toegang moeten krijgen tot huisvesting, voedsel, onderwijs... we vinden het
schrijnend te weten dat onze zoon zeer gepriviligeerd is dat hij die toegang heeft, en dat wij als ouder zeer
gepriviligeerd zijn hem alles te kunnen bieden. We willen mee zorgen voor kinderen die het slechter hebben, al kan
het maar op kleine schaal. De SPZA werkt direct en transparant, onze steun gaat rechtstreeks naar een kind en een
kindplaats. Dat waarderen we heel erg. Geen twijfels - je geld gaat naar een kind, je bent in de meest directe zin van
het woord een sponsorouder. We kunnen het iedereen aanraden.” Jan, Ilka en Gust uit Gent, België
Zij kan haar school nu afmaken
“In 2007 hoorden we het verschrikkelijke nieuws dat Siyabulela bij een auto ongeluk was omgekomen. Hij was de
inspirerende dirigent van het Zwehlihle Adult Choir, en wij als zusterkoor bewaren onvergetelijke herinneringen aan
hem tijdens ons werkbezoek een paar jaar daarvoor. Siyabulela liet een nichtje achter, voor wie hij zorgde. Zij zijn
beiden bij hun grootmoeder opgegroeid. Na Siyabulela's overlijden dreigde zij van school af te moeten omdat het
schoolgeld niet meer betaald kon worden. Het koor heeft besloten hier wat aan te gaan doen en steunt haar
financieel via de SPZA zodat zij de school af kan maken.” Duze Nomshikashika, koor op zijn Zuid Afrikaans. Het
koor is als solidariteitskoor in de jaren 80 ontstaan, en zingt nog steeds met veel plezier de liederen van Zuid-Afrika.
Op onze koelkast
“Ieder jaar maak ik met plezier onze sponsorouderschap-bijdrage voor Lorna over. Niet alleen omdat ik zelf
vrijwilliger in Zwelihle township in Hermanus geweest ben en gezien heb hoe nuttig alle bijdragen zijn, maar ook
omdat ik er het volste vertrouwen in heb, dat de SPZA iedere cent goed en efficiënt besteed. Lorna is sinds een
aantal jaren ons sponsorkind. Naast haar jaarlijkse schoolrapport ontvangen we ieder jaar een persoonlijke brief met
foto van haar. Die hangen sindsdien op onze koelkast en we leggen onze kinderen uit waarom het zo belangrijk is
om anderen te helpen. Het voelt 100% goed!” Familie Bakker - Petra, Pieter, Romeijn en Ella
Gelegenheid gehad de projecten te bezoeken
“Het Zuid-Afrika uit de reisgidsen is geweldig, maar tijdens een vakantie konden we onze ogen niet sluiten voor de
enorme armoede in de townships. Eenmaal thuisgekomen bleef de behoefte bestaan om iets concreets te doen. Na
een zoektocht op het internet kwamen we uit op de site van de SPZA. Een duidelijke en overzichtelijke site waarbij
de doelstellingen en de manier van aanpak van de SPZA ons zeer aanspraken. Dit was voor ons reden ons aan te
melden voor een periode van vijf jaar als sponsor van een individueel kind. Vier jaar geleden, tijdens een vakantie
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hebben we de gelegenheid gehad de projecten te bezoeken. Dit heeft op ons veel indruk gemaakt en we hebben
zonder enige twijfel besloten ons opnieuw voor 5 jaar vast te leggen. Wat ons betreft is de SPZA een aanrader voor
iedereen die iets wil bijdragen voor de kinderen in de townships in Zuid-Afrika.” Margriet en Jan, Meppel
Leuke feedback van het sponsorkind
“De stichting geeft veel en gedegen informatie, zodat je je erg betrokken voelt.
Een individueel kind maakt voor ons ook de betrokkenheid extra groot, het is daardoor erg persoonlijk, met leuke
feedback van het sponsorkind; je ziet tastbaar resultaat.” Frits, Elvi, Lucas en Alexander Jansen.
In plaats van een kraamcadeautje
“In 2006 hebben wij een reis gemaakt naar het prachtige Zuid-Afrika. We hebben toen ook een bezoek gebracht aan
een township in de buurt van Kaapstad. We waren diep onder de indruk van de armoede en de uitzichtloze toekomst
van de kinderen in het township.
Toen wij in 2010 een tweede kindje verwachtten vonden wij dit een mooie gelegenheid om iets te kunnen betekenen
voor deze kinderen. We wilden met de geboorte van ons kindje ook een stukje geluk brengen in Zuid-Afrika. We
hebben aan familie en vrienden gevraagd om in plaats van het gebruikelijke kraamcadeautje een gift te doen aan de
stichting. Op die manier hebben we een kleine bijdrage kunnen leveren om deze kinderen een betere toekomst te
geven. Gezien de rijkdom waarin al onze kinderen opgroeien is het misschien ook een idee voor andere
(toekomstige) ouders.” Dave, Liesbeth, Myrthe en Veerle
Geworteld in de gemeenschap
“Het doel van de SPZA om goed onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in townships en op boerderijen in
Zuid-Afrika te verzorgen spreekt mij zeer aan. Zo krijgen deze kinderen en jongeren de kans een betere toekomst
voor zichzelf op te bouwen. En daarmee ook weer voor hun kinderen. Ik heb voor kindplaatssponsoring gekozen.
Dit geeft scholen flexibiliteit in het helpen van gezinnen waar het (soms tijdelijk) wat minder gaat, bijvoorbeeld
omdat een van de ouders langdurig ziek is. De kinderen kunnen dan naar school blijven gaan. Wat ik fijn vind is dat
je als sponsor feedback krijgt van de school die je sponsort en de leerlingen, bijvoorbeeld door de nieuwsbrief en de
informatie op de website van de stichting. Je raakt daardoor extra betrokken. Ook vind ik het belangrijk dat de SPZA
samenwerkt met lokale organisaties, waardoor de hulp daar belandt waar deze ook echt nodig is. Daarbij wordt er
gewerkt aan de zelfredzaamheid en duurzaamheid van de lokale projecten. Door de ouders op allerlei manieren bij de
scholen te betrekken, wortelen ze echt in de gemeenschap. Daarnaast spreekt de transparantie van de SPZA mij aan.
Het geeft veel vertrouwen dat al het sponsorgeld wordt besteed aan de kinderen en jongeren die het zo nodig
hebben.” Katie Oost
Waarom vakspecialisten zich inzetten voor de SPZA

Verder professionaliseren
“ Rik en ik zijn letterlijk in de Afrikaanse bush getrouwd en hebben daarna een korte periode rond-getrokken. We
maakten enerzijds kennis met een prachtig land met een enorme culturele diversiteit. Anderzijds was er de
confrontatie met het koloniale verleden. De armoedige leefomstandigheden en het ontbreken van goed onderwijs
zorgen ervoor dat de mensen in de townships in een isolement leven. Vandaar dat ik bij terugkomst in Nederland
heel graag een bijdrage wilde leveren, in de vorm van het verrichten van vrijwilligerswerk, zodat hopelijk voor een
paar kinderen in Zuid-Afrika betere werk- en leefomstandigheden konden worden gecreëerd. Met heel veel plezier
heb ik, als deelnemer in een team van ondersteunende vakspecialisten, een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan
het verder professionaliseren van in het bijzonder de nieuwsbrief. Natuurlijk met als uiteindelijk doel dat potentiële
donateurs ook daadwerkelijk besluiten om donateur te worden. De keuze was gemakkelijk. SPZA probeert vol
overtuiging daadwerkelijk iets te veranderen aan de problematiek in de townships. Het stimuleert me om met het
vrijwilligerswerk door te gaan, omdat we met beperkte middelen toch in staat zijn om goede successen te boeken
voor de scholing van kinderen. Op deze manier worden ze hopelijk klaargestoomd om een plekje op arbeidsmarkt te
gaan veroveren. Hiervoor ben je dus vrijwilliger. En natuurlijk ook omdat het met de SPZA zo prettig en leerzaam
samenwerken is.” Hilde von Michaelis, eindredacteur Ubuntu nieuwsbrief
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Open voor suggesties en opmerkingen
“Toen ik de oproep van SPZA zag staan op nobelematch.nl, was ik meteen nieuwsgierig en wilde ik graag meer
weten over de stichting. Nadat ik meer had gelezen over de projecten van SPZA en hun doelstellingen was ik
overtuigd en heb me meteen aangemeld als vrijwilliger! SPZA staat open voor suggesties en opmerkingen van
vrijwilligers en daarnaast is het erg leuk en leerzaam om je in te zetten voor SPZA.” Nicky Ruisch, redacteur diverse
publicaties
Waarom bedrijven de SPZA steunen

Een goed gevoel
Jurgen van Run van Beoptimized over zijn motieven om de Stichting Projecten Zuid-Afrika te helpen: “Vragen die
bij mij vaak in het hoofd ronddwalen: Waarom mensen helpen? Gewoon, omdat het belangrijk is. Wie ga je helpen?
Gewoon, mensen die het hard nodig hebben. Hoe ga je helpen? Gewoon, met alles wat mogelijk is. Alle hulp is
welkom is altijd mijn gedachte. Wij mogen stellen dat ons online marketing bureau succesvol is en er een stevige
basis ligt. Er moet een verhouding liggen tussen je eigen wensen en behoeftes die je kunt verwezenlijken en tijd en
middelen die je besteedt aan anderen! Persoonlijk sta ik erg achter de principes van de SPZA. Mijn kinderen komen
niets te kort, gaan dagelijks naar school en krijgen kansen aangeboden die niet voor iedereen voor het oprapen
liggen. Eigenlijk best raar! En dan maak je kennis met geweldige mensen die een doel proberen te verwezenlijken. En
wij kunnen met onze kennis en expertise op het gebied van internet marketing een kleine bijdrage leveren aan het
succes van de SPZA. Geeft gewoon een goed gevoel!”
Non-profit voor non-profit
Chiel Weverling en Dennis van den Brink, eigenaars van De Hazen: “Het genoegen dat wij halen uit het werken voor
Stichting Projecten Zuid Afrika (SPZA) zit hem in het dankbare werk dat organisaties als de SPZA doen. Op deze
manier kunnen wij in onze expertise toch bijdragen aan een beetje betere of eerlijker wereld. Wij zouden het niet
over ons hart kunnen verkrijgen om mensen die iets uit pure noodzaak en liefde doen, hiervoor klinkende munt te
laten betalen. Het geld lijkt ons in dat geval beter besteed daar waar dat nodig is. In dit geval een onderwijzende en
opvoedende taak in de townships van Zuid Afrika. Daarom werken wij non-profit voor non-profit.”
Graag delen waar we goed in zijn
Clem Herman, eigenaar Vertaalburo The Word Counter: “SPZA doet menselijke dingen: helpen, gunnen, aansporen.
Ze zetten zich in voor mensen en een plek die ze dierbaar zijn - Zuid-Afrika, de townships. Voor de initiatieven die
ze verwezenlijken ligt geen gids of template klaar. Maar ze reageren op wat evident is (voor een ieder) en ze 'maken
er wat van.' Ze zijn hier overtuigend goed in. Dat spreekt ons aan. Hun transparantie, aanpak en schaal ook. TWC
kiest andere terreinen maar deelt hun filosofie. Met SPZA delen wij graag waar wij goed in zijn.”
Meewerken aan de Eerlijke Wijnlijst
“Zuid-Afrika, een prachtig land met mooie natuur, vriendelijke mensen en heerlijke wijnen. Toch is er ook een
andere kant. Het rapport van Human Rights Watch over de “Human Rights” in de wijnindustrie maakt dat pijnlijk
duidelijk. Nog steeds zijn er wijnboerderijen in Zuid-Afrika, waar de woon- en werk-omstandigheden van de
werknemers (en hun gezinnen) te wensen overlaten. Via Linkedin kwam ik in contact met de SPZA, die op dat
moment werkte aan de Eerlijke wijnlijst van Zuid-Afrikaanse wijn. Met plezier heb ik meegewerkt aan deze wijnlijst.
Ik hoop dat de lijst bijdraagt aan bewustwording van consumenten. De wijnlijst is slechts één van de projecten die de
SPZA doet om te zorgen voor betere leefomstandigheden van kinderen en jongeren in townships. Graag lever ik,
met mijn kennis en ervaring op het gebied van wijn, een kleine bijdrage aan de projecten van de SPZA.” Wijn en Ik
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