Verslag Netwerkdag Zuid-Afrika
op donderdag 19 mei 2011 op de Zuid-Afrikaanse Ambassade
Dagvoorzitter is Chris Maas Geesteranus,
bestuurslid van de Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA)

1

Welkom

2

Database

De ambassadeur, Peter Goosen, heet iedereen hartelijk welkom. Hij herhaalt zijn uitnodiging
om - indien een Nederlandse organisatie of een partnerorganisatie in Zuid-Afrika problemen
ervaart - in het bijzonder met de overheid, contact met hem op te nemen: 'If there is anything
we can do, it will be an honour to help where we can'.
Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk van Nederlandse organisaties in Zuid-Afrika en
het initiatief om netwerkbijeenkomsten te houden.

Charmaine Kruger presenteert de database van de Zuid-Afrikaanse Ambassade.
De database is bereikbaar op de website www.zuidafrika.nl, via de tab Development Co-op.
Inloggen kan - na contact met Charmaine (krugerc@dirco.gov.za) - met de door haar
verstrekte codes.
Deelnemers kunnen overigens niet zelf informatie invoeren of aanpassen, maar moeten die
aanleveren. N.a.v. de vraag of ook geografisch kan worden gezocht (provincie/gemeente/plaats/township enz.) zal bekeken worden of dit als extra veld kan worden
toegevoegd. Vooralsnog zou deze informatie ook in het veld 'keywords' kunnen worden
vermeld.
Er staan inmiddels meer dan 350 organisaties in de database met een totale investering in
Zuid-Afrika van 257 miljoen (ca. 1/5 daarvan door Buitenlandse Zaken).

3

Presentaties van collega-organisaties

3.1
Stichting Biblionef / Aagje van Hekeren, directeur Biblionef Nederland
biblionef@kb.nl
De missie is alfabetisering in ontwikkelingslanden. Biblionef heeft behalve in Nederland ook
vestigingen in Suriname, Vlaanderen, Frankrijk en Zuid-Afrika. De directeur van Biblionef
Zuid-Afrika is mw Jean Williams, die kantoor houdt in het voormalig Huis der Nederlanden in
Kaapstad (Pinelands) bibsa@iafrica.com
Er zijn dependances in Johannesburg en Durban.
Specialiteit van Biblionef Zuid-Afrika zijn kinderboeken in de 11 officiële talen.
Doelen zijn:
•
boeken laten vertalen
•
uitgevers stimuleren die boeken te publiceren
•
schenken van nieuwe kinderboeken aan scholen, bibliotheken en andere organisaties.
Er is een speciale collectie voor blinden en slechtzienden.
Sinds de start van Biblionef Zuid-Afrika zijn er bijna 1 miljoen boeken verspreid onder meer
dan 4.000 organisaties.
Boeken kunnen worden aangevraagd bij Biblionef in Kaapstad, al dan niet tegen vergoeding
(afhankelijk van de financiële positie van de aanvragende organisatie).
Biblionef Zuid-Afrika is financieel vrijwel geheel onafhankelijk geworden van Biblionef
Nederland.
Biblionef wil het in Zuid-Afrika ontwikkelde model gaan uitrollen in andere landen in Afrika, te
beginnen met Ghana.
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3.2
Eye for Others / Ton van der Smit, bestuurslid vraag@eyeforothers.nl
Focus is welzijn van kinderen in Freedom Park, een squatter camp bij Rustenburg.
Samen met Wilde Ganzen is een meerjarig programma van start gegaan voor 150 kinderen
(voeding, onderwijs, medische- en psychische hulp, kleding, enz.). Eye for Others organiseert
'projectreizen'. Tijdens een reis van twee weken wordt gewerkt in een township. Daarnaast is
er tijd om ook iets van het land te zien.
Er zijn contacten met de Hogeschool Utrecht die een onderzoek gaat doen naar de ervaringen
van vrijwilligers en studenten die aan deze reizen hebben deelgenomen.
Van het laatste bezoek van Ton van der Smit is een verslag gemaakt dat op hun website staat
>> http://new.eyeforothers.nl/Default.aspx?Page=129
3.3
Stichting Learning Journey / Hans van Alebeek, voorzitter info@learningjourney.nl
Focus is community development. Doel is om organisaties en projecten in drie jaar op eigen
benen te krijgen zodat ze zelfstandig verder kunnen.
Missie van Learning Journey is 'Ownpowerment'. Bij 'ownpowerment', een samentrekking van
ownership en empowerment, staat de gedachte centraal dat de mensen in Zuid Afrika
nadrukkelijk eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling c.q. in staat worden gesteld zichzelf te
ontwikkelen met oplossingen die door de gemeenschap zelf gewild en gedragen worden.
Learning Journey initieert en stimuleert 'ownpowerment' van mensen in achtergestelde
gebieden in de Westkaap in Zuid Afrika door samen te werken en te netwerken met mensen
en organisaties op het terrein van educatie en ontwikkeling. Naast financiële ondersteuning en
facilitering wordt ook kennis en kunde gedeeld.
Voor de sheets van de presentatie >> Sheets Learning Journey
Tip: Tsiba, een tweejarige opleiding voor jonge entrepreneurs in Kaapstad. Er is ook een
dependance in Karatara (bij Knysna). Tsiba krijgt veel geld van (Zuid-Afrikaanse) bedrijven
voor beurzen voor jongeren die de opleiding niet kunnen betalen.
3.4
Stichting Yebo / Nan Nieber-Vermeegen, voorzitter info@stichtingyebo.nl of
mg.nieber@telfort.nl
Yebo ndersteunt studenten en vijf scholen in Schoemansdal (100 km van Nelspruit).
Ze zijn destijds gestart met het verstrekken van leermiddelen.
Na een enquête onder alle betrokkenen bij Lugebhutu High School zijn gezamenlijk prioriteiten
benoemd. Er wordt een multifunctioneel gebouw neergezet en er wordt een tweedaagse
bijscholingscursus voor leerkrachten en staf georganiseerd.
In het kader van 'wederkerigheid' zijn met het Departement van Onderwijs afspraken gemaakt
over de verstrekking van maaltijden aan de leerlingen.
N.a.v. het symposium PI tussen Passie en Professionaliteit in 2010 is een samenwerkingsverband met Stichting OPIN tot stand gekomen.
Yebo heeft diverse concrete vragen waarop tijdens de middagsessie antwoorden zullen worden
gezocht.
3.5
Stichting Yente / Karen Kammeraat, programmadirecteur info@yente.org of
karenkammeraat@yente.org
Yente stimuleert vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd en is actief in Peru, Bolivia, Kenia en
Zuid-Afrika. Mogelijk wordt dit jaar ook in Ethiopië gestart. Yente is lid van de ICCO-Alliantie.
De twee voornaamste redenen om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen zijn:
1. Vrouwen hebben minder toegang tot bronnen die nodig zijn voor succesvol ondernemerschap, zoals kennis, opleiding, krediet, technologie en markten.
2. Vrouwen streven naast een economisch doel vaak ook een sociaal doel na, bijvoorbeeld het
bevorderen van werkgelegenheid voor mensen uit achtergestelde groepen of het investeren
van de winst in sociale verbeteringen.
Belangrijkste taken:
*
netwerken van vrouwelijke ondernemers opbouwen en versterken;
*
missies en match making;
*
www.myente.org, de digitale community voor vrouwelijke ondernemers.
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Op 23 augustus 2011 (datum onder voorbehoud) organiseert Yente in samenwerking met
SANEC een seminar voor vrouwelijke ondernemers in Johannesburg. Organisaties kunnen zich
daar presenteren. Doel is om vraag en aanbod op het gebied van ondernemerschap bij elkaar
brengen.
3.6
Stichting LeWeZA (LeerWerkplaats Zuid-Afrika), Martin Siers, bestuurslid
info@leweza.nl
Leweza is ontstaan vanuit het gedachtegoed van het Nederlandse Centrum Vakopleiding. De
stichting heeft een eigen leerwerkplaats in Kuilsriver (bij Kaapstad), partner is REACH. Leweza
heeft eerder samengewerkt met Noluthando Training Industries in Khayelitsha.
Er zijn te weinig FET's (Further Education and Training, o.a. aangeboden door
Colleges, vergelijkbaar met Nederlandse ROC's) in Zuid-Afrika en dientengevolge te weinig
opleidingsplekken.
Leweza wil daar iets aan doen en ontwikkelt en biedt vakopleidingen lassen en metaalbewerken. In de toekomst zouden opleidingen voor bouwberoepen en installatietechniek kunnen
worden toegevoegd. Het gaat om zgn. tweede-kans-onderwijs, primair voor ongeschoolde
werklozen 18-30 jaar, maar soms ook ouder.
Leweza focust op korte compacte opleidingen van 10 weken, aangevuld met kopcursussen in
specifieke vaardigheden die aansluiten op de vraag van bedrijven in de omgeving. De huidige
capaciteit is drie opleidingen per jaar van 24 leerlingen elk. Ook stelt de stichting haar
lesmateriaal ter beschikking.
Droom van Leweza is een netwerk van tweede-kans-opleidingen, bijvoorbeeld door
samenwerking met FET's in Zuid-Afrika en ROC's in Nederland.
3.7
Operation Bobbie Bear / Geertje Postma en Dennis Ringersma
geartsjep@yahoo.com
Operation Bobbie Bear is een Zuid-Afrikaanse organisatie waar Geertje en Dennis vrijwilligerswerk hebben gedaan via BeMore.
Van juni tot en met augustus 2011 gaan ze op reis met een 'edutoy kit' door zuidelijk Afrika,
o.a. Zuid-Afrika om het concept te testen en verder te verspreiden.
Met de kit die bestaat uit voorwerpen van textiel geven ze kinderen voorlichting over hiv en
aids en over kindermisbruik.
De beer waar de organisatie haar naam aan ontleent wordt gebruikt om kinderen over
misbruik te laten getuigen voor de politie en het gerecht.
Tip voor Bobbie Bear: zoek contact met het Jeugdjournaal in Zuid-Afrika.
3.8
Partin
Helaas moest Mathieu Beurskens, voorzitter van Partin, verstek laten gaan.
In zijn plaats geeft Ton van der Smit (voormalig bestuurslid) enige informatie over Partin.
Doel is om de krachten te bundelen van particuliere organisaties in ontwikkelingssamenwerking. Partin wil kenniscentrum en spreekbuis zijn.
Ook wil Partin op het gebied van opleiding en training, samen met NCDO en Wilde Ganzen
actief zijn.
Lidmaatschap kost € 60 per jaar. Voor meer informatie: www.partin.nl

4

Netwerksessies

5

Afsluiting

Op basis van het 'open space' principe wordt in groepjes genetwerkt aan de hand van
ingebrachte thema's en vragen.

De secretaris van de Stichting Projecten Zuid-Afrika doet een aantal oproepen en
mededelingen.

•

Iedereen wordt opgeroepen om lid te worden van Partin www.partin.nl
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•
•

•

Iedereen wordt opgeroepen om lid te worden van de Netwerkgroep Zuid-Afrika op
Linkedin www.linkedin.com
De ambassade is bereid een volgende netwerkbijeenkomst te faciliteren.
Afgesproken wordt dat Eye for Others voor die bijeenkomst (april/mei 2012) de
cöordinatie op zich neemt. Mogelijk thema: delen van 'best practices' en werkvormen.
De WEB Foundation heeft voor alle deelnemers een CD beschikbaar gesteld. Op de
CD 'The Story of Bobo' staan twee animatiefilmpjes: 'Be HIV Free' en 'Be Aware, Take
Care' over het gevaar van het HIV virus en het gebruik van ARV (Ani Retro Viral
Medication). Voor meer informatie: www.lovecheck.org Extra (gratis) exemplaren van
de CD kunnen worden opgevraagd bij info@lovecheck.org

De dagvoorzitter sluit af met een beschouwing over de dag en dankt allen voor hun inzet en
aanwezigheid.
Hij benadrukt nog eens dat werkvormen en werkwijzen zoveel mogelijk zouden moeten
worden beschreven en met elkaar worden gedeeld. Wellicht is dat een geschikt onderwerp
voor de volgende keer?
We eindigen met een applaus om de ambassade te danken voor haar gastvrijheid en om Chris
Maas Geesteranus te danken voor zijn dagvoorzitterschap.
Chris treedt morgen (20 mei) af als bestuurslid van de SPZA i.v.m. zijn aanstaande vertrek
naar Sint Maarten omdat zijn vrouw daar voor drie jaar een functie als docent heeft aanvaard.

N.B. Per oktober zal Charmaine Kruger terugkeren naar Zuid-Afrika.
Haar opvolgster is Ms Kleio Katsafarou
info@zuidafrika.nl of katsafarouk@dirco.gov.za
20 mei 2011

Sheets Learning Journey
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