Actueel Activiteitenverslag 2015
A. Projecten die wij gesteund hebben: (bedragen: zie financieel verslag)
1. Sponsor Family Program (SFP). Wij hebben via Thembalethu Day Care Centrum 15 gezinnen
en via Vezubuhle Day Care Centrum 13 gezinnen gesteund. Deze gezinnen krijgen tijdelijk
steun voor hun primaire levensbehoeften en schoolopleiding van hun kinderen. De bedoeling is
dat zij leren om op eigen benen te staan. De gezinnen hebben ook kerstpakketten gekregen. De
vijf armste families hebben in december extra kleding gekregen als kerstgeschenk.
Het Sponsor Family Program wordt georganiseerd en gecoördineerd door dhr. Ernest
Lebogang Matsela, manager van Thembalethu Day Care Centrum, en Letta Aphane, manager
van Vezubuhle Day Care Centrum en een aantal Home Based Care Workers.
Deze personen ontvangen geen salaris van ons, maar combineren deze taken met hun werk
aldaar.
Thembalethu en Vezubuhle Day Care Centra sturen maandelijks rapportages die op onze
vergaderingen besproken worden.
Er worden criteria gehanteerd voor het toelaten en voortzetten van de ondersteuning. Mensen
die niet goed hun best doen,of inkomsten verzwijgen, worden uit SFP gezet.
Het project SFP is een project dat Masibambisane doorlopend ondersteund.
2. Schooluniformen zijn bekostigd voor kinderen van drie Day Care Centra, namelijk
Thembalethu, Sun City en Vezubuhle. Dit wordt een doorlopend project.
3. Andere behoeften van de kinderen van de Day Care Centra. Dit werd op verzoek beoordeeld en
toegekend. Bijvoorbeeld schrijfbehoeften, schriften e.d.
4. Coördineren van de financiën voor een aantal kinderen/gezinnen die vanuit Nederland
gesteund worden door particuliere personen.
5. Het bouwen van een schuur bij de gemeenschappelijke groentetuin bij Thembalethu Day Care
Centrum zodat de oogst droog en veilig bewaard kan worden. Ook is er tuingereedschap aan
gekocht.
6. Er is geld overgemaakt naar Nakekela om drie personen een AIDS-CABSA training te laten
volgen. Dit is een 7-daagse training waarbij de deelnemers toegerust worden met de goede
attitude, kennis en vaardigheden om de gemeenschap te helpen m.b.t. de HIV/Aids
problematiek. Na afloop van de training zijn de deelnemers bevoegd en bekwaam om
workshops aan pastors en jongeren te geven in hun gemeenschappen ter preventie van- en
omgaan met HIV/AIDS. Het is ons streven om ieder jaar voor een aantal personen deze training
te financieren.
7. Vijftig setjes van 3 DVD’s Silence in the Church AIDS-voorlichting zijn gekocht en
geschonken aan de Afstand-opleiding van Mukhanyo Theological College.
8. Het steunen van een Sportkit Sponsorship voor de kinderen van Thembalethu Day Care
Centrum. D.m.v. dit sponsorship ondersteunen we de lokale initiatieven, namelijk het
ontwikkelen, toerusten en versterken van voetbal, netbal (een soort korfbal) en volleybal. Het

gaat om het aankopen van benodigdheden voor deze sporten en het opgraderen van het
sportveld.
9. Grond is aangekocht voor een van de kwetsbare gezinnen die door ons gesteund wordt en in
een onveilige shack woont. Komend jaar gaan we dit gezin helpen om een huis te bouwen op
deze grond.
10. Aankoop van zelfgemaakte kaarten/ handgemaakte spulletjes, vervaardigd door
personen/organisaties in KwaMhlanga. Dit gebruiken we voor bedankjes en PR.
11. De stafleden van Thembalethu Day Care Centre hebben een Kerstgift gehad uit dank voor hun
enorme inzet het afgelopen jaar.

B. Fondswerving en PR:
1. PowerPoint presentaties zijn gemaakt en vertoond bij scholen en kerken;
2. De oude website is in oktober vervangen door een nieuwe. Met dank aan Ronald Veenbrink.
3. Brieven met informatiemateriaal zijn verzonden aan scholen, kerken en particulieren;
4. Een aantal scholen in Nederland zijn benaderd d.m.v. brieven en presentaties om ons te
steunen met acties.
5. Een Fitnessmarathon is gehouden op zaterdag 27 juni in de fitnessruimte van Fysiotherapie
Zuidplas in Waddinxveen. Deze marathon is op verschillende manieren bekend gemaakt. Het
was een leuke activiteit: 40 deelnemers hebben zich in het zweet gewerkt. Deze sporters
hebben allen sponsoren benaderd en in totaal is er €4 000 ingezameld
6. Artikeltjes zijn geplaatst in verschillende kerkbladen
7. Nieuwe flyers zijn gemaakt en uitgedeeld
8. Persoonlijke gesprekken zijn gevoerd
9. Facebook berichten zijn geplaatst
10. Twitterberichten zijn verzonden
11. Terugkoppeling is gedaan om de donateurs op hoogte te houden van wat er met het geld is
gedaan.

C. Andere activiteiten:
Taakomschrijvingen van bestuursleden zijn gefinaliseerd.
Het beloningsbeleid is toegevoegd aan het beleidsplan en staat op de website.
Het maken van een plan voor fondswerving in de toekomst.

D. Het bestuur:
Vertrokken: in december 2015 hebben wij afscheid genomen van Peter Sietzema (voorzitter).
We zijn dankbaar voor zijn goede, trouwe inzet van de afgelopen jaren.
Als nieuwe voorzitter mogen wij in 2016 André Jansen verwelkomen.
Aangebleven zijn:
Piet van Rooijen – penningmeester
Nanda Groenendijk - PR
Harry Lukens en Joke Lukens: contactpersonen m.b.t.Zuid-Afrika
Anke Sietzema - secretaris.

E. Vergaderingen:
Aantal: het afgelopen jaar hebben wij drie keer vergaderd.
Data: 9 maart, 29 juni en 16 november.
Locatie: het kantoor van OMF, Eendrachtstraat 29A, Terschuur.
Notulen en agenda’s zijn ter inzage bij het secretariaat.

