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Projectdocument  2016 

 

 
SAAMGAAN 
VORENTOE 

 

“VORENTOE” is het vervolg op “SAAMGAAN” IN 2015. 

In het Zuid-Afrikaans staan mooie woorden die zoveel meer uitdrukken als onze Nederlandse 

woorden die hetzelfde (zouden moeten) betekenen.  

 Samen is meer dan 1 en 1 bij elkaar opgeteld. Het Zuid-Afrikaanse woord “saamgaan” heeft 

zo’n veelzeggende betekenis en geeft zoveel meer aan dan meegaan. “Saamgaan” is elkaar 

vasthouden en ondersteunen. “Saamgaan” doen we met onze vrijwilligers, met onze sponsors, 

dus ook met U. 

 “Vorentoe gaan” is meer doelgericht dan vooruit gaan. Vooruit gaan kan alle kanten op zijn, het 

is maar net waar je neus heen wijst en als je die achterna gaat, dan ga je al vooruit, zelfs als het 

de verkeerde kant op is. “Vorentoe gaan” impliceert dat je ergens naar toe gaat, dat je een doel 

hebt waar je naar toe gaat. 

 

En dit is nu precies de kern wat we willen, Samen vooruit naar een prachtig doel voor kinderen in 

Ritchie. Met als motto “Touch, Teach, Together” 

Dat is onder andere: 

 Meer dan doen 

 Aanraken, geven, ondersteunen. 

 Zelf leren van wat je doet en van de mensen waar je mee samen werkt.  

 Leren aan kinderen, maar ook van de kinderen.  

 Dienend samenwerken, lerend aanraken, geven en ondersteunen is een diepere dimensie van 

hulpverlening en gaat dieper en verder dan het veel besproken voluntourism (= eigen 

bevrediging zoeken in ontwikkelingslanden)  

 

In ieder geval weten we na ons project in 2015 dat we samen vooruit gaan met het doel om in de 

komende jaren ons project stap voor stap uit te bouwen en “meer” inhoud te geven. 

Het resultaat van 2015 

“Saamgaan” gaat veel verder en veel intenser dan “meegaan” en “Vorentoe gaan” zegt veel meer en is 

veel doelgerichter dan vooruit gaan. 

 

De projecten die we in 2016 in Ritchie gaan uitvoeren zijn: 
 Naam       Begroting 

1. Regenboog Project 2e  fase     €   30.331,= 

2. Happy Homes     €   10.000,= 

3. Opvanghuis en trainings centrum  €   34.000,= 

4. Transport middel     €   15.000,= 

5. Inrichting en speelgoed    €   12.500,= 

 

Totaal        € 101.831,= 

mailto:vraag@EyeForOthers.nl
http://www.eyeforothers.nl/


 

Postbus 164 * 3770 AD BARNEVELD * T: +31 342 42 00 52  * F: +31 342 42 01 09 

E: vraag@EyeForOthers.nl * www.EyeForOthers.nl * RABO 1293 93 614 * KvK 32119814  

Eye For Others South Africa * Standard Bank Douglas * account 243465114 * Branch Code: 2218       

INHOUDSOPGAVE 

 

1 Stichting Eye For Others 

1.1 Doelstelling, visie en missie 

1.2 Organisatorische structuur 

1.3 Reeds afgeronde projecten 

 

2 Partnerorganisaties:  

2.1 Miracle of the Heart 

2.2 Eye For Others South Africa 

 

3 Uit te voeren projecten in 2016 

3.1 Regenboog Projekt 2e  fase   

3.2 Happy Homes 

3.3 Opvanghuis en trainings centrum 

3.4 Transport middel   

3.5 Inrichting en speelgoed 

3.6 Verwachte resultaten 

3.7 Controle en verslaglegging 

3.8 Begroting 

3.9 Tenslotte 

 

4 Bijlagen 

4.1 Inhoudelijk jaarverslag 2015 projectleiding 

4.2 ANBI verklaring 

4.3 Uittreksel Kamer van Koophandel en statuten 

4.4 Jaarrekeningen 2014 (2015 is in behandeling bij de accountant) 
 

 

COLOFON 

Stichting  Eye For Others 

t.a.v.   A.(Ton) van der Smit 

adres  Postbus 164 

Plaats  3770 AD  BARNEVELD 

 

Tel  +31 (0)55 312 5669 

Mobiel NL +31 (0)6 3029 6060 

Mobiel SA +27 (0)72 123 9061 

 

Bank  NL15RABO 012 93 93 614 

Mail  TonvanderSmit@EyeForOthers.nl 
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Stichting Eye For Others staat bij de KVK ingeschreven met dossiernummer  

32119814  en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) 
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1. STICHTING EYE FOR OTHERS 

 

1.1 Doelstelling, visie en missie 

De Nederlandse stichting Eye For Others is in december 2006 opgericht om hulp te verlenen aan de 

minst bedeelden in de Zuid-Afrikaanse samenleving. De stichting richt zich binnen deze doelgroep 

voornamelijk op slachtoffers van de Aidsepidemie en slachtoffers van (seksueel) geweld; kinderen 

met HIV/Aids, weeskinderen, zwangere vrouwen en weduwen. Ieder jaar worden er verschillende 

projectreizen georganiseerd van twee tot drie weken om hulp te verlenen in verschillende regio’s. 

Tot nu toe is de stichting actief geweest in de gemeente Rustenburg, Phokeng (North-West 

province), Douglas en Ritchie (Northern Cape) Er zijn opvangcentra gebouwd voor de meest 

kwetsbare kinderen, sport- en spelactiviteiten georganiseerd en er is gewerkt aan educatieve 

projecten.  

 

Statutaire doelstelling 

Het bieden van financiële en materiële zorg voor: kinderen met HIV/Aids en weeskinderen, 

mishandelde en misbruikte personen, (ongewenst) zwangere vrouwen, ontheemden en daklozen; 

de allerarmsten in de samenleving. 

 

Visie 

Eye For Others werkt vanuit een Christelijke visie, wat betekent dat de stichting wordt 

gemotiveerd in haar activiteiten door de oproep van Jezus om barmhartig te zijn. In de 

hulpverlening naar de gestelde doelgroep wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, 

culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Het uitgangspunt is om iedereen te helpen.  

 

Missie 

Eye For Others heeft als doel anderen enthousiast maken voor het uitvoeren van diensten voor de 

minst bedeelden van de samenleving in Zuid-Afrika. Zo wil zij samen de problemen van mensen 

verlichten en een blijvende verbetering van levensomstandigheden realiseren door middel van 

opvang, medische zorg, educatie en trainingen. Het in groepsverband in Zuid-Afrika uitvoeren 

van werkzaamheden, zoals bouwactiviteiten, begeleiding van kinderen en het doen van 

huisbezoeken, vormt een belangrijk onderdeel van het ondersteunen van het werk dat door de 

lokale partners wordt gedaan. 

 

Millenniumdoelen “De Nieuwe Agenda” 

De stichting kiest er voor om op een zodanige manier te werken dat zij tegelijkertijd een bijdrage 

levert aan de millenniumdoelen die in 2015 eindigden, maar nog zeer actueel zijn. De gekozen 

millenniumdoelen komen in ieder project aan bod. De millenniumdoelen waar de stichting zich 

voor in zet, zijn: 

 De armoede halveren en minder 

mensen honger (MD1) 

 Iedereen naar school (MD 2) 

 Minder kindersterfte (MD4) 

 Verbeteren van de gezondheid van 

moeders (MD 5) 

 Bestrijding van HIV/Aids (MD6) 

 Mondiaal samenwerkingsverband 

voor ontwikkeling (MD 8) 
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1.2 Organisatorische structuur 

 

Bestuur 

Lourus Riemens EMBA AA - voorzitter 

André Luigjes   - penningmeester 

Ton van der Smit  - projectleider 

Toegevoegd 

Wilma Riemens  - ambtelijk secretaresse 

Antoinette Knapen  - coördinator backoffice en (ondersteunende) activiteiten 

Annemiek Wever  - backoffice en werkgroep secretariaat 

Arnold Dubbelman  - ICT, social media,  en web beheer 

 

 

Contacten 

Ton van der Smit is als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten en het 

onderhouden van contacten, zowel in Nederland als Zuid-Afrika. 

 

Vrijwilligers 

Voor de uitvoering van de projecten wordt steeds een werkgroep van tien tot veertig vrijwilligers 

gevormd. Deze bestaat uit mannen en vrouwen tussen de zeventien en zeventig jaar. De 

projectreizen duren bewust niet langer dan drie weken om deelname voor iedereen mogelijk te 

maken. De vrijwilligers doen zowel inhoudelijk als financieel  een grote bijdrage aan de projecten 

en zijn bijzonder betrokken bij de uitvoering en de doelgroep. Zij zijn onmisbaar voor de 

uitvoering van de projecten.  

 

Samenwerking Hogescholen 

Stichting Eye For Others werkt intensief samen met de Nederlandse onderwijssector, met name 

Hogescholen. Er zijn goede contacten met de Hogeschool Utrecht en er zijn vergaande gesprekken 

met de Agrarische Hogeschool Vilentum te Dronten en de Nederlandse Politieacademie. Zowel 

medewerkers als studenten dragen bij aan het werk van Stichting Eye For Others. Veel studenten 

willen vrijwilligerswerk doen in Zuid-Afrika. Hun frisse blik draagt in hoge mate bij aan de 

uitvoering van de projecten.  

 

Partners van Eye For Others 

Nauwe samenwerking met Nederlandse bedrijven komt voornamelijk de fondsenwerving ten 

goede. Eerdere projecten zijn tot stand gekomen door giften vanuit onder meer het bedrijfsleven. 

Zuid-Afrikaanse partners zijn bijzonder behulpzaam op het gebied van advies en uitwerking. De 

partners en samenwerkingsinstituten van Eye For Others zijn onder meer: 

In Nederland:  

Hogeschool Utrecht te Utrecht  

Agrarische Hogeschool Vilentum te Dronten, 

Politieacademie te Eindhoven, Rotterdam en Apeldoorn 

Wilde Ganzen te Hilversum,  

Partin te Apeldoorn,  

Better Care Network te Den Haag 

SANEC te Den Haag 

Zuid-Afrikaanse Ambassade te Den Haag 
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In Zuid-Afrika:  

Mircale of the Heart  

Royal Bafokeng Nation/Instituut,  

Rotary van Kimberley.  

FASFacts  

Clover Mamma Africa 

South-African Police Services. 

SANEC   

Rietvale Hoërskool 

Department of Public Works Kimberley 

GWK (GriekWastad Kooperatie) 

Agri Unie 

 

1.3 Reeds afgeronde projecten 

Teaching teachers kinderopvang in Phokeng 

In samenwerking met Sean Tunmer, klinisch kinderpsycholoog van de lokale NGO Royal 

Bafokeng Instituut, start Eye For Others in 2008 de pilot teaching teachers in Phokeng. Dit project 

leidt ongeschoolde juffen van de voorschoolse opvang Semaneschool op tot onderwijzeressen. De 

voorheen verwaarloosde opvang met een vuilnisbelt als speelplaats is nu een voorbeeldschool. 

Iedere dag komen 60 kinderen van 3 tot 6 jaar naar de school om spelenderwijs te leren. Op deze 

manier beginnen ze de basisschool zonder achterstand. Studenten van de Hogeschool Utrecht 

doen hier ook geregeld hun afstudeeronderzoek. Het onderzoeksresultaat helpt de school te 

professionaliseren. Het project is zo’n succes dat er op dit moment een stop op het aantal kinderen 

is gezet. Het opzetten van dergelijke projecten naar andere delen van Bafokeng is de volgende 

stap.  

 

Fotoworkshop voor ontwikkeling in Township Kanane 

Zeventien tieners uit Township Kanane krijgen in 2009 een fotoworkshop van Gerian Alofs, 

docente multimedia aan de Hogeschool Utrecht. Ze leren hoe ze hun leven en 

toekomstverwachting in beeld vast kunnen leggen. Van de foto’s is het boek “Strong and Brave, 

views from the other side” gemaakt en met de opbrengst daarvan steunen de tieners andere 

projecten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Van de groep hebben zeven een opleiding 

gekregen aan een hogeschool, en één leerlinge heeft met dit fotoproject een beurs gekregen voor 

een studie aan het prestigieuze Lebone II College in Phokeng. Inmiddels is zij in Amerika geweest 

voor een leiderschapstraining en studeert ze nu op de Universiteit van Johannesburg Pedagogie en 

Social Work. 

  

Totaalhulp verwaarloosde kinderen in Ledig 

In 2009 bouwt Eye For Others samen met Wilde Ganzen een opvangcentrum met groentetuin in 

Ledig, nabij Phokeng. In oktober 2011 zijn 150 

verwaarloosde kinderen in het centrum opgenomen 

voor een totaalprogramma. Binnen dit programma 

krijgen zij voedsel en kleding, en sociale, medische en 

psychologische hulp en ondersteuning. Dit project is 

een samenwerking van Eye For Others, Wilde Ganzen 

en de lokale partners, het Tapologo Hospice en het 

Neo Birth Crisiscentrum.  
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Renovatie shacks in Township Freedom Park (Happy Homes) 

Eind 2011 zet een werkgroep van Eye 

For Others zich in om een tiental 

huisjes, zogenaamde shacks, te 

renoveren in Township Freedom Park. 

Gedurende twee weken  knappen de 

vrijwilligers de woningen op en 

maken ze deze tocht- en waterdicht. In 

de opgeknapte shacks wonen 

(alleenstaande) vrouwen die 

weeskinderen onder hun hoede 

nemen en kind-gezinnen die geen of 

weinig hulp krijgen. De activiteiten 

van Eye For Others bleken aanstekelijk. Een groepje vrouwen uit de Township begon spontaan 

vuilnis nabij hun shacks op te ruimen. Hun beweegreden: “Wij zien Eye For Others nu al jaren 

bezig en we beseffen dat als wij wat aan onze situatie willen veranderen, wij zelf moeten beginnen 

met het schoonmaken. 

 

Bouw van een accommodatie voor Day Care en Out of School Care township Breipaal.  

Het township Breipaal ligt in de gemeente 

Douglas, Noord Kaap, Zuid-Afrika. 

De NPO Outreach verzorgde de opvang 

voor straatkinderen en kinderen uit één 

oudergezinnen (meestal alleen een 

moeder). Door behoefte gedreven hebben 

vrijwilligers in twee jaar een 

accommodatie gebouwd waar kinderen 

worden opgevangen, voedsel wordt 

gegeven, schoolrijp worden gemaakt of 

naschoolse activiteiten en 

huiswerkbegeleiding wordt gegeven. 

 

 

In 2014 zijn twee dingen  gerealiseerd: 

 

 

1. Proisies Angels, aanpassing 

gehandicaptenhuis 

2. Douglas Hoërschool (een combinatie 

van basisschool en voortgezet onderwijs) 

Jungle Gym. 
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Dit waren gelijklopende projecten. Het één is uitgevoerd ter ondersteuning van het 

gehandicapten huis. Het ander is 

om te zorgen dat de kleinste kinderen sport- en 

spelaccommodatie kregen. Het bijkomende 

(gehoopte) gevolg was dat er nu goede 

samenwerkende contacten zijn tussen Proisies 

Angels in het Township en de blanke 

gemeenschap in het centrale dorp. 

Dit is meer dan bouwen en bewijst dat we op de 

goede weg zijn. (zie ook bijgevoegd verslag van 

2014) 

 

 

 

2015 start van het Regenboog Project in Ritchie 

Via hele goede contacten kregen wij (het bestuur van Miracle of the Heart en de projectleider van 

Eye For Others) in maart plotseling de mogelijkheid om een oude school in Ritchie met 

bijbehorende grond van ca 15 hectare, in beheer te krijgen met een lease termijn van 30 jaar. De 

muren en het dak waren er nog, maar voor de rest was alles wat los zat of losgemaakt kon worden 

uit de school gestolen(zie projectleiders verslag 2014 e het daarbij behorende fotoverslag).   

Aangezien wij geen financieel risico liepen met deze overname en de mogelijkheden voor de 

komende jaren enorm waren, was de beslissing snel genomen; We gaan de school overnemen en 

verbouwen cq renoveren. 

Hierdoor zouden meer kinderen in dit gebouw ineens veel meer ruimte krijgen en werden er voor 

de kinderen veel betere mogelijkheden gecreëerd om veilig en eventueel in verschillende groepen 

opgevangen te kunnen worden. 

Daarnaast bood de school ons heel veel mogelijkheden voor meer en andere projecten in de 

toekomst die de gemeenschap en daarmee ook kinderen ten goede zouden komen. 

 

Er moest echter wel veel gebeuren. 

a) Het hele hek rond het terrein moest hersteld worden of vernieuwd worden. 

b) Het buitenterrein was een grote woestenij 

c) Alle ruiten waren uit het gebouw geslagen 

d) De deuren waren gestolen 

e) Er was niet één plafond wat nog heel was 

f) Alle elektra bedrading en waterleiding was gestolen (koper) 

g) Het sanitair was totaal verwoest 

h) De vloeren waren vernield 

i) Enz. enz. 

 

De beslissing was echter snel genomen en ik heb toen een aantal weken besteed om allerlei mensen en 

organisaties in beweging te krijgen. Het resultaat was dat in juli een aantal boeren met mensen uit de 

gemeenschap het hele terrein hebben schoongemaakt, zodat als de groep vrijwilligers zou komen, deze 

direct aan de slag konden gaan met herstel- en verbouwingswerkzaamheden. 

 

We hebben een planning gemaakt welke werkzaamheden in welke volgorde moesten worden 

uitgevoerd, waarbij de beslissing is genomen dat we in 2015 de eerste helft zouden gaan herstellen en 

in 2016 de tweede helft van het gebouw. 
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2. PARTNERORGANISATIES 

2.1 Miracle of the Heart: 

Miracle of the Heart is opgericht in 2013 en officieel geregistreerd als NPO in 2014. 

De oprichters waren Samantha van Coller (sergeant social crime SAPS) Alexia Robbertson kolonel 

uniformdienst Noord-Kaap SAPS en Ton van der Smit. 

 

1. Het was/is mijn overtuiging dat als je echt iets wil doen in een township, dan moet je – op een 

positieve manier – infiltreren bij de politie; zij weten immers waar de “hotspots” zijn en zij 

kunnen tijdens en na het project veel doen voor begeleiding en veiligheid van de uitgekozen 

projecten. Na een aantal jaren contacten leggen, gesprekken voeren, meegaan op surveillance en 

harten aanraken heb ik een goede vriendschap kunnen sluiten met een aantal zeer integere 

politiemensen. 

2. Mijn streven is altijd geweest dat de vraag vanuit Zuid-Afrika moet komen, maar ook 

voorbereid, begeleid en afgewikkeld moet worden door Zuid-Afrikanen, Met de oprichting van 

Miracle of the Heart heb ik dat bereikt. 

 

3. In het bestuur van Miracle of the Heart zitten de volgende personen: 

a. Louis Farland  - Voorzitter, militaire inichtingendienst Kimberley en  

     Pastor  

b.  Samantha van Coller - vice-voorzitter, Luitenant Social Crime SAPS staf  

     Pretoria 

c. Johan Lübbe  - technische zaken, ondernemer en landbouwer 

d. Leonie Edwards  - penningmeester, Register Accountant en Procureur 

e. Theresa Vorster  - secretaresse, kwaliteitscontrole en interne stroomlijnen. 

Voormalig stewardess en echtgenote van Deon Vorster, 

hoofd veiligheid van De Beers Diamanten 

 

f. Steven Majiedt  - toegevoegd lid, Rechter bij het Constitutionele Hof van  

     Zuid-Afrika 

g. Estie Groenewald  - Projectleidster. Hoogleraar bij de universiteit van  

     Pretoria,  Social Work en Maatschappijleer 

Daarnaast hebben we aantal adviseurs, die met raad en daad betrokken zijn bij  

Miracle of the Heart, dat zijn onder meer: 

a) Rowena Majiedt - Manager van een groot communicatie advies 

bureau in Kimberley. 

b) Liza Riddles  - Eigenaresse van een kapsalon en die vanuit haar roots  

als geborene in de Kalahari als geen ander de cultuur  

en mentaliteit van binnen kent. 

c) Annucha Pannachee - Landbouwkundig planner en bosbewaking van het  

     Departement van Natuurbehoud  

d) Ton van der Smit - Projectleider Eye For Others en contactpersoon voor  

Zuid-Afrika. 

2.2 Eye For Others South Africa: 

Eye For Others South Africa is een in Zuid-Afrika geregistreerde N(on) P(rofit) O(rganisation) en 

de uitvoerende organisatie van Eye For Others Nederland en beheerd goederen en voertuigen. 

EFO SA is de controleur van de uitvoerende projecten en voert de (voor) gesprekken voor de uit te 

voeren projecten. 
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In het bestuur van Eye For Others South Africa zitten de volgende personen: 

a. Liza Riddles  - Ondernemer en kapster, voorzitter 

b. Berenice Vilander  - Accountant, penningmeester 

c. Iryna Diedericks  - Trainer en onderwijzer, secretaresse 

d. Ton van der Smit  - Projectleider en adviseur  

 

3. UIT TE VOEREN PROJECTEN 2016 

3.1 Regenboog Projekt 2e fase 

In 2015 zijn we begonnen met de 1e helft van de school op te knappen en hebben we een 

verkeerscentrum voor kinderen aangelegd. 50 jonge mensen hebben hun handen uit de 

mouwen gestoken en hebben de school een ware metamorfose laten ondergaan. Maar we 

zijn nog niet klaar. Voor dit jaar staat het volgende op het programma 

1. Tweede helft gebouw aanpassen en vernieuwen. 

2. Installatie en aansluiting van zonne-energie 

3. Aanleg sportvelden. 

4. Tweede gebouw inrichten als een keuken en restaurant  

5. Aanleg terras voor bezoekers 

6. Nieuwbouw douche en toiletblokken bij de sportvelden. 

 

1 en 2  We weten ons verzekerd van de hulp van een brede groep mensen en organisaties  

uit de Gemeenschap. Vele praktische uitvoeringszaken zullen door mensen ter plaatse worden 

gedaan, maar de aanschaf van materiaal en middelen gaan wij ondersteunen. 

Wij willen naast voldoende dag opvang ook de mogelijkheid creëren van trainingen en cursussen 

in de avonduren. Om de lopende kosten zo laag mogelijk te houden gaan we ons oriënteren op 

Solar-Energie. Er is 330 dagen per jaar zon aanwezig, wat voldoende is om – mits de juiste 

installatie is gemonteerd en geïnstalleerd - het project volledig te voorzien van voldoende energie, 

zodat we niet afhankelijk zijn van de staatsleverancier; Eskom. Omdat er in het hele land 

“beurtkracht” van toepassing is, dat wil zeggen dat men op bepaalde tijdstippen van de dag geen 

energie geleverd krijgt, is onafhankelijkheid van de stroomleverancier zeer gewenst. 

 

3, 4 en 5 Een belangrijke zaak wat totaal ontbreekt in dit dorp is sportaccommodatie. Daarom 

is het plan opgevat om op het terrein sportvelden te gaan maken. We denken aan een 

voetbal/rugbyveld, een cricketveld, een tennisveld, een handbalveld en een volleybalveld. 

Om ouders en bezoekers gelegenheid te geven om te komen kijken en iets te nuttigen willen we 

een bestand gebouw veranderen in een keuken. Deze keuken kan gebruikt worden als restaurant 

keuken, maar ook als keuken voor de school waar het eten voor de kinderen wordt bereid. De 

(straat) kinderen die we opvangen krijgen standaard twee maaltijden in de tijd dat zij op het 

project zijn. 

Buiten het gebouw maken we een groot terras, waar mensen iets kunnen eten en drinken en elkaar 

kunnen ontmoeten.  

 

6   Aangezien wij bezoekers en sporters niet in direct contact willen brengen met onze 

kinderen, gaat dit terrein afgescheiden worden van “de school” Dat maakt het noodzakelijk om 

voldoende aparte en goede kleed- en sanitair ruimten te hebben. We gaan daarom bij het 

sportterrein twee aparte sanitair blokken bouwen met voldoende gescheiden kleed-, douche- en 

sanitair ruimten voor de spelers en bezoekers. 
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3.2 Happy homes 

Enkele jaren gelden hebben wij in Rustenburg een project uitgevoerd, dat wij de 

“Happy Homes” noemden. Wij hebben de shacks van moeders opgeknapt die meer dan normaal 

zorg verleenden aan gehandicapte- wees- of straatkinderen.  Dit project was zo succesvol, dat we 

in 2015 besloten hebben dit ook in Ritchie te gaan uitvoeren. Het succes ligt daarin, dat je met 

minimale energie en geld een maximale verbetering voor een gezin(netje) kan bewerkstelligen.  

 

Onze partner – Miracle of the Heart - kiest moeders uit die aan een paar voorwaarden moeten 

voldoen: 

1. alleenstaand 

2. eigen kinderen verzorgend 

3. zorg verlenen aan één of meer kinderen uit een 

eerder genoemde categorie 

4. geen of weinig steun krijgen van andere 

organisaties of mensen 

 

Wat wij dan uitvoeren is:   

a. shack wind en waterdicht maken 

b. dak repareren 

c. aanbrengen van betonvloer 

d. shack helemaal verven  

e. kastjes timmeren 

f. keuken zodanig aanpassen dat er in redelijkheid  

 gekookt kan worden 

g. opruimen van de tuin, omploegen en evntueel 

groenten zaaien of poten. 

 

Wij hebben contact met studenten van de Technische Universiteit in Delft. Deze studenten hebben 

een bedrijf – Solar Energie – opgericht. Zij hebben ons gesponsord met 500 Solar Lights, die we in 

het dak kunnen inbouwen. 

Dit is een hele stap vooruit, want dan kunnen kinderen ook ’s-avonds nog lezen of leren en men 

kan de mobiele telefoon opladen. 

 

3.3 Opvanghuis en trainingscentrum. 

Een van de meest urgente zaken is de nachtopvang van getraumatiseerde kinderen;  kinderen die 

gevlucht zijn na misbruik of geweld en een directe opvang nodig hebben. De reguliere opvang is in 

de nacht vaak niet voorhanden. Meestal worden deze kinderen opgevangen door de politie die 

deze kinderen dan vaak voor een nacht “opbergt” in een beschikbare politiecel. De kinderen zitten 

dan geïsoleerd in een cellenblok terwijl de andere cellen “bewoond” worden door criminelen en/of 

dronkenlappen.  De volgende traumatische ervaring is dan een feit.  

Daarnaast is er een dringende behoefte aan verblijfs- en slaapruimte voor vrijwilligers en een 

trainingsruimte voor caregivers. Ook is de behoefte voor een kapster en beautysalon waarin jonge 

meiden een opleiding kunnen krijgen in deze vakken. Wij realiseren daardoor inkomsten waarmee 

de lopende kosten voor dit gebouw worden gedekt en deze meiden krijgen een vak geleerd die ze 

uit kunnen oefenen in het Township. Hoe onwaardig een mens ook mag leven, uiterlijke zorg en 

verzorging is heel erg belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfrespect. 

Met het oog op de veiligheid van de kinderen en de wens om deze activiteiten gescheiden te 

houden willen we deze accommodatie niet op het schoolterrein creëren. Dit willen we niet op het 
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schoolterrein maken om ouderen niet in direct contact te laten komen met de 

kinderen die we opvangen. 

 

Nu heeft een boer ons een stuk grond gegeven 

waar een gebouw op staat wat vroeger werd 

gebruikt voor postkantoor en apotheek. Dit stuk 

grond is, door het verleggen van de openbare weg 

afgesneden van zijn overige grond en ligt 

tegenover het schoolterrein. Hij heeft de wens 

uitgesproken deze grond en gebouw ter 

beschikking te stellen van een organisatie die 

gefocust is op ontwikkeling en hulp van en in de 

gemeenschap. De geschatte waarde van grond en gebouw is ca € 55.000,= . Dit is een geweldige 

gift. Wij gaan het gebouw verbouwen en aanbouwen tot een volwaardig opvang- en verblijfshuis, 

trainingsruimte op opleidingsgebouw. 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het maken of creëren van:   

1. Woonruimte, 

2. Trainingsruimten 

3. Kap- en beautysalon 

4. Slaapruimten 

5. Keuken 

6. Toiletten en douches 

7. Buitenterras en zitplaats  

8. Solar-energie 

9. Veilige (elektrische)omheining 

10. Bergruimte 

11. garage 

 

3.4 Transportmiddel. 

Mede urgent is een goed vervoers- cq transportmiddel. Om kosten te drukken en adequaat 

beschikbaar te zijn is een goed vervoersmiddel onontbeerlijk. De wens gaat uit naar een pick-up 

waarmee zowel mensen als materialen vervoerd kunnen worden. Een zeer goede relatie, met een 

eigen uitdeukbedrijf, zal ons helpen om een goedkope schadeauto aan te schaffen. Hij zal deze 

helemaal gaan opknappen, waarbij we alleen de materialen moeten betalen. Hierdoor hebben we 

tegen een zeer laag bedrag een auto die jong is en waarvan wij nog jaren gebruik van kunnen 

maken. De aanschafprijs inclusief de opknapkosten zullen € 15.000,= gaan bedragen, terwijl we dan 

een auto in bezit hebben met een marktwaarde van ca.€ 30.000,= 

 

3.5 Inrichting en speelgoed. 

Als laatste maar niet het minst belangrijke is de inrichting van het hoofdgebouw en de benodigde 

speelgoed voor de kinderen. 

Op dit moment zitten de kinderen op matten op de grond en hebben wij met de financiële 

middelen van 2015 minimale gebruiksartikelen kunnen aanschaffen. 

Voor 2016 hebben wij de volgende zaken op de begroting gezet: 

1. tafeltjes en stoelen 

2. schoolborden en flap-overs 

3. audio- visuele middelen 

4. speelgoed voor binnen 
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5. aanleg van een Jungle Gym 

6. aanleg van een zandbak 

7. aanschaf van materiaal voor het gebruik in zandbak en speelveld 

 

3.6 Verwachte resultaten 

De bovengenoemde gezamenlijke activiteiten van de Nederlandse stichting Eye For Others, de NGO’s, 

Miracle of the Heart en Eye For Others South-Africa, de S(outh) A(frican P(olice) S(ervices) en de 

plaatselijke bevolking leveren de volgende resultaten op: 

 Het hele gebouw kan in gebruik genomen worden voor diverse groepen en activiteiten. 

 Er is voor de gemeenschap goede sportfaciliteiten gemaakt. 

 Ouders worden gestimuleerd hun kinderen te begeleiden naar en in sportactiviteiten 

 Door de begeleiding tijdens en voorbereiding op schoolperiode, hebben de kinderen een 

aanzienlijk grotere kans op een opvangplek in de maatschappij. 

 Kinderen leren zich te ontspannen doordat zij kunnen verblijven en spelen in een voor veilige en 

aangepaste omgeving. 

 Kinderen zijn beter doorvoed en hierdoor minder vatbaar voor ziektes. Het bewaken van de 

hygiëne in de keuken en klasruimten draagt ook bij aan een betere gezondheid. 

 Shacks worden beter ingericht, waardoor de leefomstandigheden, (soms wel tot 200%) verbeteren. 

 De hygiënische omstandigheden komen op een aanvaardbaar peil en de mogelijkheden zijn  

 aanwezig om verse groente te kweken en te eten.  

 Moeders krijgen ondersteuning en daardoor meer zelfbewustzijn en waardigheid en kunnen van  

 binnenuit een verandering brengen in hun omgeving. De zorg voor (hun) kinderen word  

 effectiever en doelgerichter. 

 Er komt een goede opvang voor getraumatiseerde kinderen. 

 Er komt laagdrempelige training en opvangfaciliteiten. 

 De groentetuin in het centrum zorgt voor meer zelfredzaamheid van, en minder kosten voor het 

kindercentrum. Dit maakt het centrum ook duurzamer. 

 Het speelterrein voor kleine kinderen geeft hun een ruimte om te spelen in een veilige en  

 aangepaste omgeving.  

 Het leert de kinderen sociale vaardigheden te versterken of aan te leren. 

 Het leert kinderen om betrokken te raken en om te gaan met andere culturen en rassen. 

 Het leert ouders vooroordelen op te ruimen. 

 Het betrekt de blanke gemeenschap in de samenleving van het township. 

 Ere komt een goede en zeer bruikbare voertuig 

 

3.7 Controle en verslaglegging  

Het bestuur van Eye For Others heeft intensief contact met de bovengenoemde NGO’s.  

De NGO’s en projecten worden zeer regelmatig bezocht. De Nederlandse stichting stuurt daarnaast 

vrijwilligers die op hun eigen kosten naar het gebied reizen om het project te ondersteunen. Hun 

aanwezigheid is een extra kwaliteitswaarborg en controle.  

 

De projecten zullen uiterlijk december 2016 afgerond zijn waarna er een inhoudelijk en financieel 

eindverslag wordt opgesteld met foto’s en een evaluatie. De accountants van Eye For Others South- 

Africa en van Miracle of the Heart maken hun financiële jaarverslagen, wat bij het jaarverslag van Eye 

For Others wordt gevoegd.  
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3.8 Begroting in euro’s 

  

Regenboog Project 2e fase  
- Herbouw en aanpassing      €   9.333,00 

- Solar Energy 1e fase      € 10.333,00 

- Sportvelden       €   2.666,00 

- Toiletgebouwen       €   5.333,00 

- Training- en sport materiaal     €   1.666,00 

- Inrichting        €   1.000,00 

Totaal begrote kosten        € 30.331,00  

  

10 Happy Homes 
- Wanden en dak herstellen     €      400,00 

- Wind en waterdicht maken     €      350,00 

- Betonvloer storten.      €        75,00 

- keuken inrichting      €      175,== 

Totaal begroot 10 x      €   1.000,00  € 10.000,00 
 

Opvanghuis en trainingscentrum   
- Herbouw en aanpassingen     € 22.567,00 

- veiligheids hekken en sloten     € 10.000,00 

- Solar Energy       € 10.000,00 

- Trainings ruimte       €   1.500,00 

- woonkamer       €   2.500,00 

- keuken en eetkamer      €   2.500,00 

- kinder trainings- en speelmateriaal     €   2.433,00 

- staff/vrijwilligers training     €   1.000,00 

- project management and supervisie    €   1.500,00 

 

subtotal        € 54.000.00 

-/- gegarandeerde sponsoring in Zuid-Afrika   € 20.000,00 

Totaal begrote kosten        € 34.000,00  
 

Transport en vervoermiddel  
Totaal begrote kosten        € 15.000,00 

 

Inrichting gebouw en speelmateriaal 
Totaal begrote kosten        € 12.500,00 

 

1. Vervoer en opvang vrijwilligers tijdens de projectweken wordt  

zoveel mogelijk gesponsord door plaatselijke organisaties en kerken. 

2. Transportkosten materialen en middelen is opgenomen  

in de begroting. 

 

 

Totaal generaal        € 101,831,00 
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3.9  Tenslotte 

 

We blijven ons in ons werk altijd richten op het verbeteren en het veranderen van de leefwereld van 

een kind, vaak moet dan de schil om het kind beetgepakt worden, om zo de veiligheid en warmte te 

waarborgen. 

 

 

Vandaar:  “Touch people,  

touch hearts” 

 

 
 
 
 
We sluiten met een Afrikaans gezegde: 
 

Strek je hand nooit uit om te nemen 
en 

hou hem niet gesloten als je geven moet. 
 

 

 

Barneveld, januari 2015 

 

namens het bestuur van: 

Eye For Others Netherlands 

Eye For Others South Africa 

 

 

 

A. (Ton) van der Smit 

Projectleider  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vraag@EyeForOthers.nl
http://www.eyeforothers.nl/

