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Voorwoord 
Met dit document biedt het bestuur van de Stichting Zweli Nederland u haar jaarverslag 
aan over 2021. 
 
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 2021 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 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 
Zweli verwijst naar de naam van een jongen die ernstig ziek was en door onze mensen in 
Z.A. opgevangen is. Hij kreeg medicijnen en voldoende goede voeding. En hij gaat  nu een 
gezonde en veelbelovende toekomst tegemoet. Hij staat symbool waar wij als Stichting 
Zweli voor staan. 
 
Voor het kalenderjaar 2021 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: 
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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: 
 

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 2021 
De activiteiten die in 2021 zijn ondernomen kunnen in vier verschillende groepen 
worden ingedeeld: 
 

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

 

1.3 Werkbezoeken 
In het kalenderjaar 2021 geen werkbezoeken gebracht aan Zuid Afrika vanwege corona. 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief. 
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1.4 Oud een nieuw bestuur 
In het kalenderjaar 2021 hebben twee bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De 
inhoud van die vergaderingen is, kort samengevat, opgenomen in dit jaarverslag. 
 
In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  
 
Voorzitter:   Jo Kivits 
Penningmeester:  Jo Kivits 
Ondersteunende kracht:  Frieda Janssen. 
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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 2021 hebben we met gelden van onze grote sponsor Bierens Advocaten uit Veghel  2 
huizen af kunnen bouwen voor grote gezinnen. 1 huis voor een moeder met 12 kinderen 
en 1 huis voor de assistent van Hannes Pieters, die mede zorg draagt voor de kinderen 
en bij grote nood tijdelijk opvang biedt.   
 
Onderwijs: 
Dit jaar hebben we gelukkig weer veel schooluniformen kunnen kopen en daardoor dus 
veel kinderen naar school kunnen sturen.  
 
Ondersteuning: 
We hebben gezorgd voor eten, drinken en kleding. Bij Hannes Pieters kwamen elke 
morgen ongeveer 60 kinderen een bordje eten halen. We hebben zo veel mogelijk 
gezorgd voor de eerste levensbehoefte.  Dit hebben we kunnen realiseren door uw 
donaties.  

3. Financiën 
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4. Statutaire gegevens 
 
Rechtsvorm   : Stichting 
Statutaire naam  : Stichting Zweli Nederland 
Statutair zetel  : Veghel 
Adres    : Van Heemskerkstraat 55, 5463 GA Veghel 
Correspondentieadres : Van Heemskerkstraat 55, 5463 GA Veghel 
Telefoonnummer  : 06-38684339 
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 
Nieuwsbrief januari 2021: 
 
Beste vrienden, sponsoren en belangstellenden van Stichting Zweli 
 
We hebben veel te lang niets van ons laten horen, excuses hiervoor. De coronacrisis is 
hier deels debet aan maar ook het verlies van Gerard Jansen en Bets Steinmann en ons 
verkleinde bestuur met hun eigen persoonlijke omstandigheden. 
 
De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat er geen mensen vanuit Nederland ter plekke 
zijn om te zien waar het geld aan uitgegeven wordt en hoe de uitvoering van de 
activiteiten plaatsvind maar ook zijn de omstandigheden van normaliter lopende zaken 
veranderd; nog minder werk, meer honger, meer ziekte en minder/geen school, minder 
contacten mogelijk etc We moeten roeien met de riemen die we hebben. De lijntjes zijn 
minder kort dan voorheen, Frieda Jansen en Marleen Lintel, die normaliter regelmatig 
ter plekke waren, proberen contact te houden maar dat gaat moeizaam. 
 
Danie Steinmann die vroeger samen met Bets alle activiteiten omtrent de Kidsclub in 
Block B en de voedseluitdeling in Orlando (bij Komatipoort) voor zijn rekening nam 
heeft verschillende andere zaken aan zijn hoofd, geen inkomsten waardoor 
werkzoekend en nu af en toe als vrachtwagenchauffeur werkend, zorg voor een in huis 
genomen pleegkind, verhuizing vanuit Komatipoort (te hoge huur) naar Barberton (een 
eind verder af van onze hulplocaties) etc. Er komt weinig spontaan gegeven  informatie 
onze kant op, alleen als we vragen stellen krijgen we soms gedeeltelijk antwoord. 
 
(In Zuid Afrika is dit meestal het geval, waar je niet naar vraagt wil je blijkbaar niet 
weten) 
 
Voor zover wij weten komen er nog steeds elke dag kinderen naar de kidsclub hoewel 
alle andere scholen gesloten zijn tot tenminste eind februari. Er worden om de week 
boodschappen gedaan door Danie en er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de 
groenten uit “eigen” tuin, de waterpomp op het terrein doet goed zijn werk en het 
scheelt een hoop geld doordat ze geen water meer van elders hoeven te kopen. De 
bedoeling was dat er een leerkracht  opgeleid zou gaan worden met het landelijke 
kinderlessysteem dat geregeld was door Bets, helaas lukt dit zonder de ondersteuning 
van Bets niet zoals het bedoeld was. Het lessysteem wordt zo goed mogelijk gevolgd 
maar de leerkracht/vrijwilliger is hier niet voor opgeleid. De aanvraag voor regionale 
ondersteuning voor de kidsclub (zodat ze straks onze hulp niet meer nodig hebben) 
duurt voort, maar het ziet er niet naar uit dat het dit jaar al goedgekeurd gaat worden. 
 
Er is ingebroken in de kidsclub, met name braakschade, maar Danie heeft deze 
gerepareerd en er is eten gestolen. Laten we er maar vanuit gaan dat het goed, bij 
hongerige mensen, terecht is gekomen. Ook zijn beide vriezers in een periode van een 
half jaar kapot gegaan, hiervan kon er 1 gerepareerd worden , de andere is door Danie 
vervangen door een tweedehands vriezer. Een aantal dakplaten van de kidsclub is naar 
beneden gevallen, ze durven de kinderen niet meer daarbinnen te laten eten of spelen. 
Danie probeert nieuwe/2e hands platen te vinden om de boel te repareren, we weten 
helaas nog niet of het gelukt is. 
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Het extra (door winkels afgekeurd) eten wat vanuit Nelspruit kwam en waar we bijna 2 
jaar gebruik van mochten maken/mochten ophalen is gestopt. Diegene die dat 
verzamelde werd verplicht het te geven aan een stichting die door zwarte Zuid-
Afrikanen wordt gerund. Danie is een “blanke” Zuid-Afrikaan. Dit is een groot gemis 
waardoor er meer van het gesponsorde geld aan eten moet worden uitgegeven ipv 
ontwikkeling/investering naar zelfstandigheid. 
 
Hannes Pieters en Nsindiso (careworker en beoogd opvolger van Hannes) hebben de 
bezoeken aan Block A en B tot een minimum gereduceerd aangezien de careworker die 
daar werkte vertrokken is voor studie. Ze blijven alleen de reeds bekende gezinnen 
ondersteunen, met voedselpakketten. Ook is de auto al enige tijd kapot, de reparatie zal 
veel geld gaan kosten. Dit betekent dat zij ook niet meer de ernstig verzwakte zieken 
naar het ziekenhuis kunnen brengen. Dit deden ze voor de mensen die te zwak waren 
om naar de doorgaande weg te komen waar de busjes rijden of omdat ze onvoldoende 
geld hadden om de bus te betalen. Ze zoeken naar een passende oplossing. 
 
Op dit moment richten Hannes en de careworkers zich voornamelijk op het gebied/dorp 
Mjejane (wat op de weg N4 ligt tussen Malelane en Komatipoort) Hannes woont zelf in 
het betere stuk van Mjejane (vlak bij de hoofdweg) maar het dorp strekt zich ver uit tot 
hele armoedige plekken. In de eerste periode van Corona kwamen er steeds meer 
mensen en kinderen vanuit Mjejane bij Hannes aan huis om te vragen om eten, alle 
restanten die hij had van boodschappen en extra verkregen groentes en milliemeel gaf 
hij in porties mee aan de moeders met kinderen. Dit werden steeds meer mensen en hij 
had onvoldoende voor de groeiende rij. 
 
De prijzen van de dagelijkse boodschappen zijn enorm gestegen afgelopen jaar, gelukkig 
krijgt Hannes af en toe tomaten en bananen van een bedrijf uit de buurt, ook een 
supermarkt heeft een boodschappenpakket gegeven, dat compenseert niet veel maar 
wel een beetje. 
 
Een van onze sponsors heeft een, niet geringe, extra gift gedaan waardoor het mogelijk 
werd om meer voedsel te kopen en heeft Hannes zijn garage/huis ter beschikking 
gesteld voor opvang overdag voor kinderen die niet naar school konden/mochten, ze 
kregen niet alleen een plek om overdag te kunnen zijn (ouders ziek, 
werkzoekend,werkend) maar kregen ook les en een goede maaltijd. Wij zijn enorm 
dankbaar voor deze geweldige geste, van zowel Hannes als onze sponsor! 
 
Op dit moment is het niet meer verantwoord om zoveel kinderen en volwassenen zo 
dicht bij elkaar te hebben en is er gekozen voor maaltijdverstrekking voor de kinderen 
vanuit het erf van Hannes. Er wordt ’s morgens vroeg gekookt en vanaf 6 uur staan de 
kinderen in de rij (op afstand en met mondkapje op) met een bakje, schaaltje of bord om 
hun (vaak) enige maaltijd van die dag op te halen. Ze moeten hiervoor kilometers lopen 
maar hebben het er graag voor over. Elke dag komen er minimaal 42 kinderen en het 
aantal groeit nog steeds. 
 
In Orlando (de sloppenwijk bij Komatipoort) hebben we jarenlang elke vrijdag eten uit 
kunnen delen aan de armste, oudste en meest zieke meestal Mozambikaanse mensen die 
zorgvuldig werden gekozen door Elisabeth de careworker die door ons betaald wordt.  
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Op dit moment is dit niet meer op deze manier mogelijk. We hebben te weinig geld om 
iedereen eten te geven (Gerard Jansen betaalde vaak mee uit eigen zak) , het ontbreekt 
ons aan mensen die het kunnen verzorgen en door Corona mogen ze niet meer in grote 
groepen bij elkaar komen. Hannes zorgt ervoor dat een aantal mensen regelmatig een 
zak maizemeal/milliemeel krijgen die bij hun thuis wordt afgeleverd. 
 
Voeding is voor ieder mens een hele belangrijke zaak maar juist in Zuid Afrika is (goede) 
voeding extra belangrijk. De medicijnen die dagelijks ingenomen moeten worden voor 
de behandeling van HIV kunnen alleen hun werk goed doen als er voldoende 
voedingsstoffen in het lichaam zitten. Op dit moment brengt Corona extra risico bij de 
mensen die besmet zijn met HIV en TBC, ziektes die oa een aanslag zijn op de longen. In 
de regio Mpumalanga zijn ongeveer 35%!!! van de mensen besmet met HIV, daarnaast 
zijn er mensen met én HIV én TBC of “alleen” TBC. 
 
We hopen dat u weer een beetje het gevoel heeft op de hoogte te zijn van onze 
activiteiten in Zuid Afrika, regio Mpumalanga. 
 
Als laatste nog een vriendelijk verzoek, wij zijn dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand die geïnteresseerd is in onze 
stichting Zweli meldt het bij 1 van onze bestuursleden. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Marleen Lintel 
 
Plaatsvervangend voorzitter Stichting Zweli 
 
Nieuwsbrief januari 2021: 

 
Beste Mensen, 
  
Het is alweer een tijd geleden dat we U informatie hebben gegeven over Zweli 
Foundation Zuid-afrika. De corona heeft ook in Zuid-afrika flink huisgehouden, veel 
mensen zijn hun baan verloren en krijgen geen geld waardoor veel gezinnen vreselijke 
armoede lijden. 
  
Elke morgen komen bij Hannes Pieters, onze kontaktpersoon in Zuid-afrika, ongeveer 60 
kinderen eten halen. Vroeg in de morgen komen er vrouwen eten koken en om 6.00 uur 
staan de kinderen met hun bordje klaar om het eten te halen, dat is dan ook hun enige 
maaltijd op de dag.  
Hannes heeft in zijn huis kinderen opgenomen waar hij  altijd voor zorgt, kinderen die 
vaak ziek  of wees zijn. Er zijn kinderen die Aids hebben en Hannes zorgt dat ze goed te 
eten krijgen en hun medicijnen op tijd innemen. 
 
In 2019 heb ik door mijn presentaties op een school in Kampen en een school in Vught samen 

1500 euro opgehaald. Als ik in Zuid-afrika ben ga ik zelf met de kinderen uniformen kopen, 

dat is ook het mooiste wat je kan doen. We halen de kinderen van school gaan met ze naar de 

Twin City winkel en brengen ze daarna, met hun nieuwe uniform aan, weer terug naar school. 

Een groot feest! 
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Vorig jaar ging dat niet en dit jaar tot nu toe ook niet, vorige maand hebben we Hannes 

gevraagd het voor ons te doen. Hij heeft van dat geld 42 uniformen gekocht voor jongens en 

meisjes. In Zuid-afrika hebben kinderen een uniform nodig dus als je die niet hebt kun je niet 

naar school, iets wat bij ons ondenkbaar is. 

Nog een goed bericht, we hebben van een sponsor geld ontvangen voor het bouwen van 
een huisje voor een moeder met 12 kinderen. We kunnen er zelf niet naar toe en hebben 
ook Hannes gevraagd dat voor ons te regelen dat wil hij graag voor ons doen. Ze leven 
nu in een grote kamer met z,n allen en wij willen 2 kamers erbij bouwen en een toilet en 
een groot terras. 
  
Het is heel jammer dat we niet naar Zuid-afrika kunnen want de grenzen zijn nog dicht. 
We weten dat het noodzakelijk is zelf naar de projecten te gaan, zelf zien hoe het ervoor 
staat maar nu moeten we het aan een ander overlaten. We zijn erg blij dat we Hannes 
hebben. 
 
Ik heb goed kontakt met een vriendin in Nelspruit, zij houd mij op de hoogte hoe het met 
Corona gaat, het is nog erg streng, heel veel regels, de mensen mogen nog niet van 
provincie naar provincie rijden en hoe lang het gaat duren weet niemand. 
Ondanks alles zijn we blij dat we U toch positief nieuws kunnen melden en we hopen dat 
we weer snel naar dat mooie land kunnen om zelf e.e.a. te regelen! 
  
Veel groetjes, 
Frieda Janssen en Jo Kivits 

 


