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VOORWOORD

Met dit document biedt het bestuur van de Stichting Thembalethu Nederland u haar
jaarverslag aan over 2016.
Het kalenderjaar 2016 is een bijzonder jaar geworden. Het oude bestuur heeft hun taken
overgedragen aan een geheel nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur werkt direct samen met
de werkgroep die zich actief inzet. Het nieuwe bestuur is sinds februari 2016 actief.
Als stichting van ‘goede doelen’ is het van groot belang dat een goed contact wordt
onderhouden met alle schenkers en donateurs, vrienden en vrijwilligers. Zij zullen op de
hoogte gehouden worden door de informatie die op de website verschijnt en door op naam
gestelde mailberichten en het publiceren van nieuwsbrieven en jaarverslag.
Het bestuur is blij te kunnen vaststellen dat ook over het jaar 2016 het CBF-keurmerk (een
kwaliteitsoordeel door een onafhankelijke organisatie voor goede doelen organisaties) en de
ANBI-status zijn behouden. Daar waar het gaat om inkomsten die door schenkers en
donateurs zijn verkregen, past externe toetsing van het beleid.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat de beleidskeuze ons primair in te zetten voor
ontwikkelingssamenwerking die is gericht op een structurele ontwikkeling en waarbij de
mensen ter plekke de dragers zijn van dat proces, betekent dat resultaten moeilijk zijn te
meten of pas over een langere periode zichtbaar worden.
Erg belangrijk om te melden is:
- Dat wij allen, Bestuur en Werkgroep op eigen kosten reizen.
- Dat alle giften voor 100% naar het project gaan.

Naar al diegenen die ons hebben ondersteund, gaat onze hartelijke dank!
Het waren de kinderen waarom we het deden!
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ALGEMEEN BELEID

Voor het kalenderjaar 2016 geldt dat het algemeen beleid geen veranderingen heeft
ondergaan ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat betekent dat het hoofddoel was: het
ondersteunen van de ontwikkelingsorganisatie Thembalethu Home Based Care in Zuid
Afrika, een doel dat concreet wordt in de onderstaande keuzes:
a. Ontwikkelingssamenwerking versus noodhulp;
b. Focus op specifieke gebieden versus versnippering van beleid; en
c. Niet Nederland maar Zuid Afrika bepaalt uiteindelijk waaraan behoefte is.
Omdat in voorafgaande jaren deze beleidsvoering uitvoerig is toegelicht, wordt hier
volstaan met een korte samenvatting daarvan:
Ad-a:
Noodhulp kan in onze optiek niet als een zelfstandig doel functioneren, maar wel als
aanvulling op ontwikkelingssamenwerking die structureel van opzet is:
‘het is uiteindelijk beter om mensen te leren vissen, dan om ze alleen vis te geven’

Ad-b:
De gekozen focus betreft de gebieden Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning, vanuit het
motief om iets te doen voor respectievelijk ‘nu’ , voor de ‘toekomst’ en voor ‘onderweg’.
Ad-c:
De mensen ter plekke met hun cultuur zien als de primaire dragers van het proces van
verandering, is een voorwaarde voor de transitie van afhankelijkheid naar het uiteindelijk
op
eigen
benen
kunnen
staan.
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CONSOLIDATIE VAN BELEID

Deze beleidslijn die in 2014 is vastgesteld, is ook dit jaar gecontinueerd. Het betekent:
a.

Focus op projecten waarvoor wij vanuit Nederland verplichtingen zijn aangegaan,
deze zo goed als mogelijk afronden of continueren en vooralsnog geen nieuwe
projecten initiëren;

b. Een meer zakelijke aanpak per project.
Deze ‘aangescherpte’ aanpak is uitvoerig besproken en gecommuniceerd met het
management van THBC, Sally McKibben en Cleopas Maseko. Ondanks de verschillen in
cultuur en opvattingen tussen Zuid Afrika en Nederland, realiseert het management van
THBC zich dat ook de bestuursleden van THNL in Nederland moeten voldoen aan een
minimum van afspraken en procedures die bij hen gelden. Dat die anders zijn dan die in
Zuid Afrika gelden en/of dat er sprake is van enige ‘discongruentie’, is een gegeven en hoe
daarmee om te gaan moet iedere keer in de concrete situatie worden bekeken.

HOOFDACTIVITEITEN IN 2016

De activiteiten die in 2016 zijn ondernomen kunnen in vier verschillende groepen worden
ingedeeld:
Noodhulp;
Kidsclubs:
Werkbezoeken;
Lopende zaken in het kader van ‘consolidatie’ van beleid;

WERKBEZOEKEN

In het kalenderjaar 2016 zijn twee werkbezoeken gebracht aan Zuid Afrika. In de bijlage vind
u de nieuwsbrief met een verslag hiervan.

OUD EN NIEUW BESTUUR

Omdat na uitvoerig onderling overleg het besluit al was genomen om als gehele bestuur de
verantwoordelijkheid over te dragen aan een nieuw bestuur, zijn diverse pogingen
ondernomen nieuwe bestuursleden te vinden. Dit zoekproces heeft er uiteindelijk toe
geleid dat enkele mensen van de werkgroep ‘noodhulp’ deze taak hebben overgenomen. De
overige leden van de werkgroep Noodhulp denken actief mee met het bestuur. In februari
2015 heeft de overdracht van oud naar nieuw bestuur plaatsgevonden.
TEN SLOTTE

In het kalenderjaar 2016 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De inhoud
van die vergaderingen is, kort samengevat, opgenomen in dit jaarverslag.
In 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
PR

Gerard Janssen
Maaike Simons (aftredend 2016)
Harry Kalis
Rina Brugmans
Henk Veenhof
Petra vdn Hurk
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PIJLERS VAN BELEID

Met het begrip ‘pijlers van beleid’ wordt op concrete wijze aangegeven wat wordt bedoeld
met de beleidskeuze die is gemaakt, d.w.z. focus op bepaalde gebieden versus
versnippering van beleid. Achtereenvolgens komen aan de orde: Onderdak voor heden,
Onderwijs voor morgen en Ondersteuning voor onderweg.

A

ONDERDAK: VOOR HEDEN

Bouw van huizen voor wezen en andere kwetsbare kinderen
In 2016 hebben we een huis kunnen bouwen. Tevens hebben we ook een paar nieuwe
toiletten kunnen realiseren. Dit hebben we kunnen realiseren door u donaties.

3

EVALUATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2015-2017

Het Ontwikkelingsplan zoals dat in het jaarverslag 2016 was vastgelegd, betrof de volgende componenten en
bedragen:

A. Onderdak
1. Bouw huis
2. Exploitatie kidsclubs
3. Garantstelling exploitatie EC

B. Onderwijs

2015
6.000
22.500
5.000

2016
15.000

27.500

15.000

36.900

2015

2016

2017

1. Opleiding/studiebeurzen

4.000
5.000

C. Ondersteuning

2015

1. ID-project
2. Werkbezoeken
3. Noodhulp

19.000
6.000

4.000
2016

2015
52.500

Totaal

20.000

2016
15.000

FINANCIËN

1.

2017

20.000
25.000

4

2017
8.000
18.000
10.900

INKOMSTEN

In 2016 werd aan donaties ontvangen:
Rekening Thembalethu
Fondsenwerving noodhulprekening
Rente

€ 55.606
€ 2.552
€
363

2017
60.900

2.

BESTEDING AAN DOELEINDEN

Onderwijs.
Aan diverse onderwijsprojecten, is € 2.920 besteed.
Twee families steunen een schoolproject van Sally voor een bedrag van € 3.960
Ondersteuning
De Kidsclub werd ondersteunt met een bedrag van € 11.250, inclusief het educatief centrum.
Door o.a. de grote droogte in 2016 was noodhulp t.b.v. voedsel van essentieel belang. Hieraan is een bedrag van €
22.700 besteed.
Om o.a. te zorgen dat de noodhulp op de juiste plaats kwam was ondersteuning van transport noodzakelijk. Hieraan
is uitgegeven € 3.755
Nieuwe projecten zijn:
Ondersteuning verplegend personeel voor een bedrag van € 3.300
Ondersteuning project New Hope € 900
Diverse kleine projecten voor een bedrag van € 950
Uitvoering
De kosten van beheer en administratie bedroegen € 2.848.
De werkbezoeken welke zijn uit eigen liquide middelen betaald en kwamen niet ten lasten van de stichting.
Resultaat: Het positief saldo van € 2.450 wordt toegevoegd aan de reserves.
Eind 2016 bedroeg € 59.788

2.

5

BEGROTING

De begroting voor 2017 :

Baten:
*
*
*
*
*

kleine maandelijkse donoren
giften project woningen
opbrengst activiteiten
ondersteuning onderwijs
Vielvoye Foundation
schenking kerken
schenking overige donoren
anonieme sponsor
overige incidentele sponsors
totaal
Som der Baten

€ 1.000,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 15.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 7.500,00
€ 4.000,00
saldo € 50.000,00

Lasten
Te besteden aan doelstellingen

D

A

Bouw

B

Onderwijs

C

Ondersteuning

Noodhulp
totaal

Beheer en administratie
Accountant
onvoorzien
Kantoorkosten/porti/diversen
CBF
Bank
website
totale uitgaven

€ 6.000,00
€ 2.000,00
€
€ 4.000,00
€ 18.000,00
€ 5.000,00

huisje
toiletten
studiebeurzen
schoolproject
exploitatie kidsclubs
Transport- en loonkosten
medicijnen verbandmiddelen en
onkostenvergoeding
kinderkleding
voedsel/medicijnen
beveiliging
saldo

€ 4.400,00
€ 1.500,00
€ 20.000,00
€ 2.000,00
€ 60.900,00

€ 2.000,00
€ 1.100,00
€
150,00
€
370,00
€
400,00
€
80,00
Saldo € 65.000,00

Met dank aan al onze sponsoren!
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STATUTAIRE GEGEVENS

RECHTSVORM

: STICHTING

STATUTAIRE NAAM

: STICHTING THEMBALETHU NEDERLAND

STATUTAIREZETEL

: VEGHEL

ADRES

: MOLENBEEMDEN 104, 5461 BE VEGHEL

CORRESPONDENTIEADRES

: MOLENBEEMDEN 104, 5461 BE VEGHEL

TELEFOONNUMMER

: 0413-344446

DOMEINNAAM

: WWW.THEMBALTHU.NL

E-MAIL ADRES

: INFO@THEMBALETHU.NL

KAMER VAN KOOPHANDEL : DOSSIERNUMMER 1716973
EERSTE INSCHRIJVING

: 01-10-2004

STATUTAIRE DOELSTELLING :
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van Thembalethu Home Based Care (THBC) in
Zuid Afrika, met name op het gebied van Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning.

BIJLAGE
-

Nieuwsbrief 2016

Stichting Thembalethu Nederland | Molenbeemden 104 | 5461 BE Veghel
Telefoon: 0413-344446
info@thembalethu.nl | IBAN NL 05 INGB 000 488 7566 | www.thembalethu.nl
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THEMBALETHU
Nieuwsbrief November 2016
Gerard is weer op werkbezoek geweest van 18 augustus tot 28 september. John
Verhagen is ook weer mee geweest. In deze nieuwsbrief vind je een verslag van dit
bezoek.
Verslag Werkbezoek Gerard en John
Op 18 augustus vertrokken Gerard en John met 2 volle koffers met schooletui’s en
kleding voor 6 weken naar Zuid-Afrika.
Na bijgekomen te zijn van de reis zijn we de volgende dag begonnen met het
bezoeken van de projecten.
Bij de kidsclubs in Blok A en Blok B werden we enthousiast ontvangen door een
groot aantal kinderen en leiding. De kidsclubs worden iedere maandag bevoorraad
met eten en drinken.
Veel positieve ontwikkelingen waargenomen en gekeken waar nog behoefte aan
was. Zo ging John op pad om een voetbal te kopen...
Zeer positief om te zien dat de kinderen onder begeleiding leren zelf groenten te
kweken.
We hebben een lijst opgesteld van de verdere benodigdheden waar ze in de
komende weken voor gaan zorgen. Zo zijn we onder andere aan de slag gegaan
om 3 schoolborden te maken.
Op zondag hebben we samen met een
gezin uit Nuland, dat geïnteresseerd is in
onze activiteiten, Orlando (vluchtelingenkamp in Komatipoort) bezocht. Ze
hebben meteen rond gekeken wat er in Orlando nodig is. We bezoeken Orlando
iedere vrijdag om noodhulp te verlenen.
Uiteraard was er weer snel contact gezocht met Hannes Pieters. Hij is de steun en
toeverlaat voor Thembalethu ter
plaatse. Hij bezoekt de zieken, kijkt waar de nood hoog is, verstrekt medicijnen,
brengt mensen indien nodig naar het ziekenhuis, zorgt voor aidstests en voedsel
voor de kinderen.
Jaarverslag Stichting Thembalethu 2015
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Hannes is ook iedere vrijdag in Orlando om noodhulp te verlenen. Uitdelen van
voedsel en medicijnen waar nodig.
Deze keer hebben we in Orlando ook 140 paar schoenen (crocs) uit kunnen delen
en plastic wasteilen. De wasteilen zijn erg multifunctioneel. Voor voedsel, water
en vele dagelijkse handelingen te gebruiken. Beide acties waren zeer geslaagd!
Ook hebben we een mooie grote partij kleding en meel kunnen kopen voor
Hannes die naar Mozambique is geweest om noodhulp te verlenen in de bergen.
Verder was er door de stichting gevraagd een huisje te bouwen voor een gezin
met 2 doodzieke kinderen. Dat hebben we op eigen wijze gerealiseerd.
Kijkend naar de toekomst liggen er de volgende plannen:
- 2 Nieuwe kidsclubs opzetten (Kamhlushwa en Driekoppies)
- De kidsclubs uitbreiden met groentetuinen en de kinderen zelf leren groenten te
kweken.
- Waar nodig het plaatsen en vullen van watertanks bij de kidsclubs.
- Het stimuleren van het kweken van groenten in Orlando. Daar is al mee
begonnen, goede zaak!
We kunnen terugkijken op een geslaagd werkbezoek met vele goede
ontwikkelingen!
Gerard en John.
D

Benefietconcert Uden Wereldwijd:
Jonge talenten uit Uden maken muziek voor jonge talenten in derdewereldlanden.
In Uden bruist het altijd. Het hele jaar door zijn er tal van activiteiten die de
moeite waard zijn. De Trap-In en het Benefietconcert zijn wel heel speciaal! Zij
spannen zich in voor kleinschalige derdewereldlandprojecten.
Uden heeft altijd veel gedaan voor de missie en wil dat ook blijven doen. Daarom
bundelen we de krachten en gaan dit jaar zes stichtingen van Uden WereldWijd
zes jonge Udense talenten de kans geven zich te presenteren aan het Udense
publiek. De opbrengst geeft ook
de talenten in de arme, minder bedeelde landen ook de kans zich verder te
ontwikkelen.
“Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te
veranderen.” Alle zes de stichtingen van Uden WereldWijd ondersteunen de

mening van Nelson Mandela voor 200%!
“It always seems impossible until it is done”.
We gaan het samen doen! De Pul maakt het ons opnieuw mogelijk dit te
organiseren! Op zondag 13 november 2016 om 13.30 uur en gaan er weer een
knallende happening van maken.
Deze stichtingen van Uden WereldWijd organiseren de talentenjacht van
Benefietconcert Uden:
www.amarafoundation.org www.steunvoorlombok.nl www.thembalethu.nl
www.watotofoundation.nl www.grupobrasil.nl www.stichtingthamsanqa.nl
Algemeen Rekeningnummer NL05 INGB 0004 8875 66 t.n.v. Thembalethu
Nederland en vermeld desgewenst uw doel: onderwijs, onderdak of
ondersteuning.
Kamer van Koophandel: 17169737
Info@thembalethu.nl www.thembalethu.nl
Onze werkbezoeken vinden altijd plaats op eigen kosten!
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