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Voorwoord 
Met dit document biedt het bestuur van de Stichting Zweli Nederland u haar jaarverslag 
aan over 2019. 
 
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 2019 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 Vrijwilligers 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 waarvoor we het deden! 
 

 
 PIJLERS VAN HET BELEID 
 
 ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING 
 Voor nu voor de toekomst voor onderweg 
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1. Algemeen beleid 
Voor het kalenderjaar 2019 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  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. 
 

1.1 Consolidatie van beleid 
Deze beleidslijn die in 2014 is vastgesteld, is ook dit jaar gecontinueerd. Het betekent: 
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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 Stichting Zweli Z.A.  Ondanks de verschillen in cultuur en opvattingen 
tussen Zuid Afrika en Nederland, realiseert het management van Stichting Zweli Z.A.   
zich  dat  ook  de  bestuursleden  van  Stichting Zweli 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. 
 

1.2 Hoofdactiviteiten in 2019 
De activiteiten die in 2019 zijn ondernomen kunnen in vier verschillende groepen 
worden ingedeeld: 
 

• Noodhulp;  
• Kidsclubs: 
• Werkbezoeken; 
• Lopende zaken in het kader van ‘consolidatie’ van beleid; 

 

1.3 Werkbezoeken 
In het kalenderjaar 2019 zijn twee werkbezoeken gebracht aan Zuid Afrika. In de bijlage 
vindt u de nieuwsbrief met een verslag hiervan. 
 

 
 

1.4 Oud een nieuw bestuur 
In het kalenderjaar 2019 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De 
inhoud van die vergaderingen is, kort samengevat, opgenomen in dit jaarverslag. 
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In 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
 
Voorzitter:  Frieda Janssen 
Vicevoorzitter: Gerard Janssen 
Penningmeester: Harry Kalis / Jo Kiviets 
Eerste secretaris: Frieda Janssen 
Tweede secretaris: Anita van Zuijdam 
Bestuurslid:  Marleen Lintel 
Bestuurslid:  Rina Brugmans 
Bestuurslid:  Stef Smit 
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2. 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. 
 

Dit alles om een wees kind te laten zijn! 
 

 
 

Onderdak: 
In 2019 hebben we geen bouwprojecten gehad, maar hebben we gekozen om bij 
bestaande gebouwen waterputten te laten aanleggen.  
 
Onderwijs: 
We hebben meer dan 200 uniformen kunnen kopen en daardoor weer een groot aantal 
kinderen naar school kunnen laten gaan. Op weg naar een betere toekomst.  
 
Ondersteuning: 
Ook hebben we groente-projecten op kunnen zetten op de plaats waar we noodhulp 
bieden voor de vluchtelingen uit Mozambique. Dit hebben we kunnen realiseren door 
uw donaties. Daarbij hebben we bij 1 kidsclub een waterput laten aanleggen. 
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3. Evaluatie ontwikkelingsplan 2017-2019 
Het Ontwikkelingsplan zoals dat in het jaarverslag 2017 was vastgelegd, betrof de 
volgende componenten en bedragen: 
 

A. Onderdak  2016 2017  2018  2019 
1. Bouw huis        8.000         
2. Exploitatie kidsclubs  15.000 18.000                           8.000  
3. Garantstelling ondersteuning Kidsclub  10.900     
 15.000  36.900  8.000  
     
B. Onderwijs      
Opleiding/studiebeurzen       4.000   9.650 
Uniformen   3.000  
     4.000  3.000  
     
C. Ondersteuning      
Personeelskosten     8.550  
Noodhulp voeding  20.000 22.500 31 
Transportkosten     5.000  
Kinderopvang     4.200  
Medische hulp     1.500  
Hannes en zoon    22.742 
Aanleg waterputten    5.000 
  20.000 41.750  
     
Totaal 15.000 60.900 52.750 37.423 

4. Financiën 
4.1 Inkomsten 

In 2019 werd aan donaties ontvangen:  
Diverse giften 38.215 
Bouwprojecten 5.400 
Giften uniformen 1.506 
Rente 6 
Totale inkomsten 42.127 

 

4.2 Bestedingen aan doeleinden 
Onderwijs en ondersteuning 
De Kidsclub werd ondersteunt met een bedrag van € 9.650,00, hiervan zijn onder 
andere dagelijks maaltijden gekocht en gemaakt voor weeskinderen, zijn care workers 
betaald voor het helpen van kinderen met hun huiswerk en is onderhoud gepleegd voor 
het voorbestaan van de Kidsclub. 
 
Naast de Kidsclub werd Hannes ondersteunt met een bedrag van € 22.742,34. Hiervan 
wordt onder andere het salaris van Hannes, de transportkosten en noodhulp in Orlando 
betaald. Ook het bedrag van € 31,26 is ten goede gekomen aan noodhulp. Na de uitbraak 
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van het coronavirus is van dit bedrag ook gebruik gemaakt om noodhulp te verlenen aan 
de kinderen en gezinnen in de buurt van het huis van Hannes, die door lock down weinig 
tot niets te eten hadden. 
 
In 2019 hebben we ook waterputten geplaatst om de gezinnen in de buurt te voorzien 
van water, daarnaast wordt de waterput gebruikt om de gewassen te voorzien van 
water. Doordat de gewassen beter bewaterd kunnen worden kunnen de gezinnen beter 
hun eigen groenten verbouwen. 
 
Uitvoering  
De kosten van administratie en accountant kosten bedroegen € 1.728,26, daarnaast € 
396,48 uitgegeven aan bankkosten. 
De werkbezoeken welke zijn uit eigen liquide middelen betaald en kwamen niet ten 
laste van de stichting. 

4.3 Begroting 2020 
    
Baten:  
• kleine  donoren € 8.000,00  
• opbrengst activiteiten  € 8.000,00  
• schenking kerken € 3.000,00  
• schenking overige donoren € 13.000,00  
overige incidentele sponsors € 4.000,00  
totaal saldo € 36.000,00  
Som der Baten  
 
Lasten: 
Te besteden  aan doelstellingen  
Ondersteuning - exploitatie kidsclubs   € 10.050,00  
Hannes en zoon  € 3.000,00  
Martin € 2.220,00  
Dani  € 3.000,00  
totaal saldo € 29.520,00  
  
Beheer en administratie:  
Administratie- en accountantskosten  € 1.800,00  
Kantoorkosten/porti/diversen € 250,00  
CBF € 250,00  
Bank € 400,00  
website € 100,00  
totale uitgaven saldo  € 32.320,00  

 
Met dank aan al onze sponsoren! 
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5. Statutaire gegevens 
 
Rechtsvorm   : Stichting 
Statutaire naam  : Stichting Zweli Nederland 
Statutair zetel  : Veghel 
Adres    : Zwaluwendonk 27, 5467 DD Veghel 
Correspondentieadres : Zwaluwendonk 27, 5467 DD Veghel 
Telefoonnummer  : 06-46596386 
Domeinnaam   : www.zwelifoundation.nl 
E-mailadres   : info@zwelifoundation.nl  
Kamer van Koophandel :  Dossiernummer:  1716973 
Eerste inschrijving  : 01-10-2004 
Statutaire doelstelling : 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Stichting Zweli Foundation in 
Zuid Afrika, met name op het gebied van Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning. 
 

 
  

http://www.zwelifoundation.nl/
mailto:info@zwelifoundation.nl
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Bijlage 1: Nieuwsbrieven 
 
Helaas moeten we beginnen met zeer treurig nieuws, Een van onze oprichters, Gerard 
Janssen is op 15 april 2019 op 73 jarige leeftijd overleden, we hebben veel aan hem te 
danken en zullen zijn inzet en liefde voor de stichting enorm missen. We hebben op 20 
april in Zuid Afrikaanse sfeer afscheid van hem genomen met de belofte alles in het werk 
te stellen om in zijn geest de stichting te laten voortbestaan en indien mogelijk zelfs uit 
te breiden. 
 
U zult begrijpen dat zijn overlijden behalve verdriet, een hoop andere zaken met zich 
meebrengt. Hier en zeker in Zuid Afrika, Gerard was daar minimaal 9 maanden per jaar 
24/7 voor én met onze stichting bezig, altijd in de weer om zoveel mogelijk kinderen die 
het hard nodig hebben te ondersteunen. 
 
Gelukkig had hij de laatste paar maanden hulp gekregen van 2 Zuid-Afrikaners die geen 
onbekenden waren in het hulpverlenende circuit; Bets en Danie Steinmann. Hij had veel 
vertrouwen in hun en tot nu toe hebben ze dat vertrouwen niet beschaamt, integendeel! 
Na problemen met het “oude” Zuid-Afrikaanse bestuur door oa te weinig tijd en 
desinteresse is er besloten een nieuw bestuur te vormen waarbij rekening werd 
gehouden met voordelen als eerdere bezigheden, kennis, contacten en de “juiste” 
kleursamenstelling. Het huidige bestuur bestaat uit Bets Steinman (penningmeester), 
Danie Steinman (voorzitter), Martin Mkhonto, Stabeliso Nhate en, sinds het overlijden 
van Gerard Janssen, een vacature. 
 
Bets Steinmann (een goede bekende van Gerard en Frieda Janssen) is sinds jaar en dag 
betrokken bij Maranatha de kidsclub in Block A, heeft een aantal jaar zelfs op het terrein 
gewoond. Door omstandigheden lukte dat een periode niet maar nu is ze weer helemaal 
in de running. Zij is eigenaar van de grond waar de kidsclub op staat. 
 
Danie Steinmann is haar echtgenoot en is van jongs af aan ook betrokken geweest bij 
de minderbedeelden oa door counseling etc. 
 
Stabeliso is een (zwarte) ondernemer, aannemer en bouwer (heeft een bedrijf in 
Komatipoort). Hij heeft reeds geholpen bij verschillende projecten, heeft oa de kidsclub 
met bijgebouw in Driekoppies voor ons gebouwd. Woont in Naas en is bekend met de 
plaatselijke regels en gewoontes. 
 
Martin is de zoon van Emily (coördinator van kidsclub in Block A , Maranatha), heeft 
voor youth- en careworker gestudeerd en begeleidt studenten (geeft trainingen en 
beoordelingen). Hij is zeer goed op de hoogte van het reilen en zeilen in Block A, heeft 
veel contacten en kent de wetten en regels. Hij is beoogd adviseur van de chief (de 
belangrijkste persoon in het dorp). 
 
Van links naar rechts Stabeliso, Bets en Danie (bestuursleden Zuid-Afrika) 
Ik zal proberen in het kort informatie te geven over de gang van zaken op de 
verschillende projecten. 
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JEPPES REEF KIDSCLUB 
Bridgette en haar team krijgen sinds kort geld, na langdurige en uitgebreide procedures 
via Early Child Development (ECD; een bijdrage van de overheid). Dit is geld voor 
salarissen voor de koks, leerkrachten en coördinator en eten voor de kinderen Bridgette 
en haar team lijken grotendeels zelfstandig te kunnen draaien. Alleen voor onderhoud 
van de gebouwen, elektriciteit, gas en water is nog ondersteuning nodig. 
 
Ze helpt bij de ondersteuning van de toekomstige leerkracht van block A. 
 

BLOCK A KIDSCLUB 
De kidsclub wordt druk bezocht door de kinderen die niet naar school kunnen; óf door 
jonge leeftijd óf doordat ze door hun, niet Zuid-Afrikaanse, afkomst (hebben geen id-
papieren) niet toegelaten worden tot de scholen. Op dit moment zijn er ongeveer 36 
kinderen elke ochtend/hele dag aanwezig voor de pre-school en 2x een warme maaltijd 
en 40 kinderen na school, oa voor de maaltijd, maar in de pre-examentijd komen er 12e 
Graders voor ondersteuning voor de examens, met name voor Engels, Wiskunde en 
Science. Hiervoor is dan een leraar aanwezig 
 
Martin, ons bestuurslid en nieuwe coördinator van Block A heeft veel plannen: 
 

• Hij gaat, net als Bridgette van kidsclub Jeppes Reef, een aanvraag doen voor het 
ECD (Early child development) van de regering. De aanvraag zal ongeveer 2 jaar 
in beslag gaan nemen maar er is inmiddels wel al een leerkracht in opleiding die 
klaargestoomd wordt om te voldoen aan de regels van het ECD. Dit zou 
betekenen dat we over ongeveer 2 jaar geen financiële bijdrage meer hoeven te 
leveren aan salarissen en eten. Wel aan onderhoud, elektriciteit, gas etc 

• Wil kippen gaan houden voor gebruik en verkoop en voor gebruik en verkoop 
van eieren. 

• Het huisje wat naast de kidsclub op het terrein staat, gaat (zodra er geld voor is) 
opgeknapt worden zodat er 2 mensen kunnen wonen (een ouder echtpaar) die 
voor bewaking zullen zorgen (recent ingebroken). Nu wonen er voornamelijk 
muizen en termieten. 

• Er zal een afscheiding geplaatst worden tussen tuin en speelplaats, ter 
bescherming van de gewassen. 

 
Dankzij de geweldige bijdrage van Koflexwerk (uitzendbureau in Veghel) en zijn 
personeel is er een waterput gekomen, waardoor er nu voor de tuin en de kinderen 
voldoende water is. Er kan volop groente worden verbouwd. Er zijn 3 sproeiers in 
gebruik en nog 3 aanwezig in geval van hevige droogte.  Er is een mogelijkheid voor een 
soort overkapping tegen zon en uitdroging, hiervoor zijn de buizen reeds aanwezig, 
maar het zonne-net moet nog aangeschaft worden. Op dit moment begint het goede 
seizoen, tot nu toe was er mais, pompoen en cassave geplant en geoogst (foto tuin en 
waterput). 
 
Zeer recent hebben we vernomen dat een sponsor een groot deel van de kosten voor 
deze kidsclub op zich wil nemen, hier zijn we enorm blij mee! 
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DRIEKOPPIES KIDSCLUB 
De contacten met het bestuur en medewerkers van de kidsclub in Driekoppies verlopen 
niet naar wens. Ze willen, ondanks eerdere toezeggingen, niet op vrijwillige basis de club 
draaien, de koks, leerkrachten en administratieve krachten willen betaald worden en wij 
als Zweli Foundation zouden ook voor al het eten moeten zorgen. We zijn hierover in 
gesprek maar vooralsnog blijft het een probleem. De afstanden die we moeten afleggen 
zijn enorm en we hebben een gebrek aan financiële middelen. Ook hopen we dat het 
kerkbestuur hun beloften zullen nakomen en zelf met een (financiële) oplossing komen. 
 

ORLANDO 
Op dit moment ligt de voedseluitdeling, op vrijdagochtend, geheel stil. We hebben hier 
sinds enige maanden geen geld meer voor door gebrek aan sponsors. Dit gebeurd met 
pijn in ons hart maar we hebben ingeteerd op ons “spaar”geld en moesten een keuze 
maken. 
 
Ondertussen zijn er nieuwe plannen ontstaan die zich meer alleen op de kinderen in 
Orlando richten. Een soupkitchen (gaarkeuken). De voedseluitdeling was in Orlando 
eigenlijk bedoeld voor de kinderen maar er waren zoveel mensen die in de rij kwamen 
staan en eigenlijk ook wel eten konden gebruiken, de ouderen, zieken, werkelozen, etc. 
Gaarkeuken (Soupkitchen); Er is een houten gebouw (reeds gekocht door Gerard) in 
Nelspruit die gebruikt kan worden om dagelijks voor de kinderen te koken en waar het 
uitgedeeld en/of gegeten kan worden. Dit in plaats van de vrijdagochtend voedsel 
uitdeling wat alleen voldoende was voor hooguit 2-3 dagen. Er wordt op dit moment 
gekeken naar een goede plek in Orlando, er worden regelmatig stands (standplaatsen) 
uitgegeven en we hebben daar via Elisabeth (careworker) en Stabeliso goede contacten. 
Men wil een vrij grote stand zodat er in een later stadium ook een pre-school opgezet 
kan worden. De bedoeling is dat de moeders, de ouderen en/of de zieken voor de 
kinderen gaan koken en wie kookt krijgt ook een maaltijd. De kosten per maand zullen, 
na de opstartperiode, veel lager zijn dan de huidige kosten. 
 
Wat heel belangrijk is voordat men verder gaat: Is er geld voor een langere periode 
beschikbaar van de Zweli Foundation!!! Voordat er gestart kan worden is er ongeveer 
35.000 Rand (2.200 euro) nodig voor transport en aansluiting van het Wendyhouse 
(houten gebouw) en de kook/eet benodigdheden zoals gasstel, potten en pannen, 
borden, bestek, etc. 
 
U merkt; we zijn ons nog steeds aan het inzetten voor de kinderen in de provincie 
Mpumalanga, Zuid Afrika die het hard nodig hebben. Bets en Danie proberen op allerlei 
manieren geld te besparen bv door bij boeren zelf groente te halen en bij de maismeel 
fabriek in bulkhoeveelheden mais/milliemeel te kopen, wat goedkoper is. Ze proberen 
meer mensen te enthousiasmeren, oa door op zoek te gaan naar stagiaires en 
vrijwilligers die bv in vakantieperiodes willen komen helpen, ze zullen diegenen 
uitgebreid begeleiden en wegwijs maken in deze bijzondere regio. 
 
Mocht u zich afvragen of u misschien zelf op een of andere manier een (extra) bijdrage 
kunt leveren aan onze stichting kan u altijd met een van onze bestuursleden contact 
opnemen, wij willen met liefde met u meedenken. 
 



 

Jaarverslag Stichting Zweli Nederland 2019 

pag. 11 

Met vriendelijke groet, 
 
Marleen Lintel 
 
Namens het bestuur van Stichting Zweli Nederland 

 
 
 


