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A. Projecten die wij gesteund hebben: (voor de bedragen: zie het financieel 
verslag van 2018) 

 
1. Sponsor Family Program (SFP) 

Thembalethu Day Care Centre organiseert en coördineert samen met een aantal 
Home Based Care Workers het Sponsor Family Program. Maandelijkse 
rapportages van SFP worden op onze vergaderingen besproken.  
Er worden criteria gehanteerd voor het toelaten en voortzetten van de 
ondersteuning aan de families die geholpen worden. Deze gezinnen krijgen 
tijdelijk steun voor hun primaire levensbehoeften en schoolopleiding van de 
kinderen. De bedoeling is dat zij leren om op eigen benen te staan. Mensen die 
niet goed hun best doen, of inkomsten verzwijgen, krijgen geen hulp meer. 
SFP is een project dat Masibambisane doorlopend ondersteund.  
In 2018  hebben wij via Thembalethu Day Care Centrum 15 SFP-gezinnen 
gesteund. De gezinnen hebben ook kerstpakketten gekregen.  

 
2. Thembalethu Day Care Centra (DCC)  
a.  De tijdelijke steun aan Thembalethu (om eten te kopen voor de kinderen van het 

centre) is in 2018 verlengd vanwege het wegvallen van de structurele financiële 
ondersteuning van een samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties in 
2016.  
Er is voldaan aan de voorwaarde van onze steun, namelijk het aanleveren van 
goede verslaglegging.  
Ook is er geld gegeven om ‘stipends’ (vrijwilligersvergoeding) aan het personeel te 
betalen. 
Wij hebben tot oktober 2018 deze steun betaald. 



De Deputaten Diaconaal CGK zijn door ons benaderd met het verzoek om 
Thembalethu DCC op lange termijn structureel te steunen. Deze Deputaten hebben 
toegezegd om de kosten voor een deel van 2018 te dragen. Over eventuele 
toekomstige steun zijn wij met hen in overleg.   
Thembalethu DCC  heeft ZAR 870 000 per jaar nodig voor alle kosten, ook voor 
energie, personeel en het organiseren van workshops voor de jeugd.  

b. Kerstpakketten (met kleding en voedsel) voor 30 kinderen zijn door ons betaald. 
c. Geld is gedoneerd voor schoolkosten, -uniformen en -benodigdheden. Dit is een 

doorlopend project.  
d. Masibambisane heeft het financieel mede mogelijk gemaakt dat de grond van het 

erf aangrenzend aan Thembalethu DCC aangekocht kon worden zodat het DCC er 
een zaal kan bouwen, bedoeld voor trainingen. Deze zaal kan in de toekomst ook 
verhuurd worden om inkomsten te genereren. 

e. Geld is overgemaakt voor een coach die een keer per maand het bestuur van 
Thembalethu zal adviseren en aansturen.    
Voor meer informatie over het DCC en SFP, zie onze website.  
 

3. De bouw van een driekamerhuis voor een gezin uit ons SFP programma is 
gesponsord. 
 

4. Coördineren van de financiën voor een aantal kinderen/gezinnen die vanuit 
Nederland gesteund worden door particuliere personen.  

 
 

B. Fondswerving en PR: 
 

1. PowerPoint presentaties zijn vertoond bij kerken 
 

2. Collecten zijn aangevraagd en gehouden bij verschillende kerken 
 

3. Google grants zijn aangevraagd zodat wij bovenaan komen te staan op internet als 
iemand op Google zoekt naar een goed doel om te steunen. 
 

4. De website werd aangepast en onderhouden. De koppeling met PIF World is 
verwijderd, donaties via de website gaan nu via ‘Molly’ payment 

 
5. Instagram is opgestart om informatie te delen, vooral met jongeren 

 
6. Facebookberichten zijn bijgehouden. Facebook is vooral gericht op ouderen. We 

zijn gestopt met Twitter  
 

7. Via persoonlijke contacten zijn er bij particulieren fondsen geworven.  
 



8. Artikeltjes zijn geplaatst in verschillende kerkbladen 
 
9. Flyers zijn uitgedeeld 
 

 
C. Andere activiteiten: 
1. Twee van onze bestuursleden, André Jansen en Nanda Groenendijk, hebben in 

juli het werkgebied bezocht in KwaMhlanga. Zij hebben daar gesprekken gevoerd 
en de mensen bemoedigd. 

2. Accountantscontrole is uitgevoerd. 
3.   Machtigingskaarten zijn vanaf augustus 2018 in gebruik genomen. Deze worden 

onder andere naar kerken gestuurd die voor ons collecteren. 
4.   Wij hebben de AVG eisen bestudeerd en voldoen aan de wetgeving.  
5. Onze administratie en financiën zijn bijgehouden in een gezamenlijke dropbox 

account .  
6. Terugkoppeling aan donateurs om hen op hoogte te houden van wat er met het 

geld is gedaan. 
 
 

D. Het bestuur:  
André Jansen - voorzitter 
Piet van Rooijen – penningmeester 
Nanda Groenendijk -  PR  
Harry Lukens en Joke Lukens: contactpersonen m.b.t. Zuid-Afrika  
Anke Sietzema is eind december 2018 afgetreden als secretaris. Een nieuwe 
secretaris wordt gezocht 
 
De leden staan geregistreerd bij de Kamer v Koophandel 
 

E. Vergaderingen van het bestuur: 
 

In 2018  hebben wij vier keer vergaderd: 
 

i. Maandag 19 maart 2018 om 10.30 uur via Skype  
ii. Maandag 4 juni 2018 om 10.30 via Skype    
iii. Maandag 17 september 2018 om 10.30 via Skype 
iv. Maandag 12 november 2018 om 10.30 via Skype           

 
 
Notulen en agenda’s zijn ter inzage bij het secretariaat. 


