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Inleiding
In Zuid-Afrika is de besmetting met HIV en het hebben van aids nog steeds een groot
probleem. De provincie Mpumalanga is een van de zwaarst getroffen gebieden. Stichting
Thembalethu Nederland zet zich in voor de slachtoffers van aids in de dorpen rondom
Jeppes Reef (10 km voor de grens van Swaziland). Meer dan de helft van de bewoners is
besmet met HIV en leeft onder schrijnende omstandigheden. Het aantal wezen is hier de
afgelopen jaren verdubbeld en stijgt nog iedere dag.
Het doel van stichting Thembalethu is om kinderen die leven in erbarmelijke
omstandigheden een toekomst te geven. We vangen de kinderen na school op bij een van
onze kidsclubs. Daar krijgen ze naast een warme maaltijd, hulp bij school, ondersteuning en
opvang. We begeleiden deze kinderen hun hele jeugd naar een kansrijkere toekomst.

Termijn van een beleidsplan
Het beleidsplan is van toepassing voor de komende 3 jaar.
De meeste organisaties schrijven een beleidsplan voor de komende 3 jaar. Hierin wordt de
doelstelling vertaald in werkdoelen. Kleinere organisaties volstaan veelal met een korte
termijn beleidsplan van een jaar. Dit houdt in dat er een jaarplan/werkplan wordt opgesteld
met een jaarbegroting. De activiteiten voor het aankomende jaar worden eenvoudig
beschreven.

Missie, visie en strategie
Gerard en Frieda Janssen uit Veghel maakten in 1998 een rondreis door Zuid-Afrika en
ontmoetten Sally McKibbin, de directeur van Thembalethu Home Based Care. Zij werden
geraakt door haar verhaal en besloten zich in te zetten voor deze organisatie. Zij zamelden
geld in Nederland in en gingen ieder jaar voor een paar maanden naar Zuid-Afrika om
praktische hulp te verlenen. Ze kregen steeds meer hulp van gedreven mensen in Nederland.
Dit leidde in 2004 tot de officiële oprichting van de Stichting Thembalethu Nederland.
Bij Stichting Thembalethu geloven we dat elk kind een kans verdient. Veel kinderen in
Mpumalanga hebben een onvolledig gezin, door onze bijdrage proberen we de kinderen een
betere toekomst te geven. Waardoor zij later een grotere kans hebben voor zichzelf en hun
gezin te kunnen zorgen.
Met als motto: “Om een wees kind te laten zijn!”.

Doelstelling
Toekomst kidsclubs garanderen, gezonde voeding, begeleiding, onderwijs, medische
verzorging.
Bouw van onderkomens van dakloze kinderen.
Voorlichting en medische begeleiding ter voorkoming van HIV/aids bij kinderen.
Vluchtelingen uit Mozambique een keer in de week een voedzame maaltijd geven.

Huidige situatie
Drie kidsclubs gerealiseerd. Kinderen krijgen daar te eten en worden na schooltijd
opgevangen.
We hebben kunnen garanderen dat thuiszorg doorgaat.
Vervoer probleem opgelost d.m.v. nieuwe auto voor de thuiszorgmedewerker.

We leveren elke week voedsel aan een dorp met vluchtelingen uit Mozambique.

Activiteiten van de organisatie
Bouw van een waterput voor irrigatie landbouwgrond met als doel het zelfvoorzienend
maken van de kidsclubs en zo eten voor de kinderen te garanderen.
Kidsclubs onderhouden en indien mogelijk uit te breiden in de toekomst.
Onderhoud gebouwen en inventaris.

Organisatie
ANBI-status:
CBF erkenning:
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Hoofd-en nevenfuncties.
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding. Geen van de bestuursleden heeft een
zakelijke relatie met Zuid-Afrika. Werkzaamheden worden uitgevoerd zonder kosten in
rekening te brengen.

Werknemers
Hannes, Bridgette en Tandi.
Werknemers in dienst en de organisatie maakt gebruik van vrijwilligers met commissies.

Financiën
Zie jaarverslag.

Het werven van gelden
Donaties van bedrijven en particulieren.

Inkomsten vanuit evenementen georganiseerd door derden.
Zelf deelnemen aan evenementen.
We houden donateurs op de hoogte door het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast
kunnen donateurs ons volgen op social media waar regelmatig updates worden geplaatst.

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft een kleine buffer voor incidentele noodhulp of onvoorziene situaties.

