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EYE FOR OTHERS * WAT HEBBEN WE GEDAAN ? 

VERSLAG 2013 

 

 “TOUCH PEOPLE, TOUCH HEARTS” 

 

Dit is de kern van het werk wat we in 2013 

gedaan hebben. 

Er zijn veel (mooie!) contacten geweest en 

we hebben veel vrienden gemaakt.   

Ook was er weerstand, met name door 

mensen die één of twee keer in Zuid-

Afrika zijn geweest en dan alles weten 

over alle problemen en hoe dat opgelost 

moet worden. 

 

Wij zijn door alles wat er het afgelopen 

jaar gebeurd is, weer versterkt in het idee 

dat we ondersteunend moeten zijn en niet 

de Nederlandse oplossingen moeten projecteren in Zuid-Afrika; dat werkt niet. 

 

Vanuit dat perspectief hebben wij bereikt dat de N(on) P(rofit) 

O(rganisatie) “Miracle of the Heart” eindelijk is  aangemeld bij 

het departement in Pretoria. De registratie zal nu nog enkele 

weken duren. In het bestuur zitten een aantal prachtige mensen 

uit diverse organisaties in Zuid-Afrika. Hierdoor zijn de politie, 

onderwijs, gezondheidszorg, het bankwezen, de kerken 

vertegenwoordigd en hebben we door hen directe lijnen met 

instanties die we voor ons werk nodig hebben. Daarnaast 

vertegenwoordigen zij – door hun afkomst – ook de Zuid-

Afrikaanse rassen en cultuur. 

 

 

De namen en functies van de bestuursleden zullen, na registratie, op onze website bekend worden 

gemaakt. 

 

De verhouding van Eye For Others met Miracle of the Heart is: 

 gesprekspartner 

 adviseur voor mogelijkheden van contacten en fondsen in Nederland 

 uitvoeren van (bouw)projecten die door Miracle of the Heart worden voorgedragen. 

 

Eye For Others kan dankzij deze zuster organisatie makkelijker kanalen aanboren en inzetten van 

organisaties en instanties in Zuid-Afrika. 
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Vervolggesprekken zijn ook gevoerd met: 

Brilliant Cut Douglas 

Clover Mama Africa Johannesburg 

Mmemogolo (Koningin Moeder) van de Royal Bafokeng Natie 

Universiteiten van: 

 Potchefstroom 

 Pretoria 

 Stellenbosch 

Politie hoofdkantoor Kimberley  

Politie Douglas 

Artsen Douglas 

Medical Knowledge Instituut/The Health Teachers Kaapstad – Nederland 

SANEC Nederland en Zuid-Afrika 

Zuid-Afrikaanse Ambassade en Ambassadeur  

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

SHELL Kaapstad 

Round Table Douglas. 

 

Het uitvoeringsproject voor dit jaar was gericht op Proisies 

Angels.   

Proisies Angels is een NPO die door Sarah en Andries Visser 

is opgericht in 2003. 

Hun zoontje had hersenschade opgelopen en is na een 

klinisch doodverklaring weer genezen, zei het dat zijn 

hersenschade invloed heeft op zijn functioneren. 

Sarah heeft en persoonlijke gelofte afgelegd, dat als God haar 

haar kind zou terug geven, zij verder haar leven zou 

besteden aan zorg van gehandicapte kinderen. 

Op dit moment geeft zij zorg aan 29 kinderen in haar 

(kleine) huis. Haar droom en wens was om meer ruimte te 

hebben, zodat kinderen in sectoren kunne  worden 

verzorgd, zonder dat de diverse – in zwaarte variërende – 

aandoeningen elkaar negatief beïnvloeden. 

Daarvoor was ook een goede sanitair groep nodig  en een 

ruime goed bereikbare keuken. 

 

Wij hebben in twee weken tijd dit gerealiseerd. Toen wij 

weg gingen moest alleen het dak op het nieuwe gebouw 

worden gemonteerd, maar de materialen daarvoor hadden we achter gelaten. De Round Table, die ons 

verzocht had dit project uit te voeren, 

zal dit verder af maken. 

 

We hebben tijdens dit project mooie, 

blije en droevige momenten 

meegemaakt.  
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Om met het laatste te beginnen:  

 

In de eerste week werd het kleinzoontje van Sarah en Andries, het 

zoontje van Sheleen plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Na 

een week belde Dr. Morolong ons op om te vertellen dat Boetie 

was overleden. Dit gaf heel veel verdriet. Zeker omdat het zo 

plotseling was en de conclusie van veel mensen was dat dit niet 

nodig was geweest. Boetie was gewoon uitgedroogd en hij had 

onvoldoende zorg en vocht gekregen. Op een gegeven moment 

was het infuus verwijderd en dit was het begin van het einde. 

Deze gebeurtenis bewijst weer het gelijk van Prof. Dr. Harold 

Robles dat meer dan 70% van de kinderen in Zuid-Afrika sterven 

aan ziektes die te genezen zijn, maar dat de dood meer te maken 

heeft met ondeskundigheid en verwaarlozing. Op verzoek van 

Andries en Sarah heb ben wij foto en filmopnamen gemaakt 

waarmee we hopen iets te kunnen doen in het veranderingsproces 

van de zorg, maar ook om de hulpverlening actueel te houden. 

 

Het bouwproject hebben wij uitgevoerd samen met 

Correctional Services in Douglas.  

De hulp van Willa Adams en Trevor Matthews was warm en 

goed. We werkte samen met ca 10 (ex) gevangenen die vast 

gezeten hadden voor allerlei (zware) misdaden. Het was 

mooi om gesprekken te hebben met mensen die in de 

gevangenis terecht waren gekomen, daar Jezus hadden leren 

kennen en nu hun leven totaal veranderd hadden. warm en 

bemoedigend.  

 

Toen ik aan het einde van het project door een geestelijk 

leider werd aangesproken over ons werk en hij mij vertelde 

dat er in de 

gevangenis van 

Douglas zware 

criminelen zaten, 

bracht ik hem in 

herinnering dat 

Jezus zijn grootste 

werk gedaan heeft tussen twee moordenaars.  

 

 

 

We hebben gebouwd, gelast, gemetseld, geverfd dat het een 

lieve lust was. De foto’s (ook op onze website) spreken voor 

zich.  
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Naast dit project konden we nog andere dingen doen of 

regelen. 

 

Op onze Hollandse avond waren er allerlei mensen 

aanwezig. Heel bijzonder was de aanwezigheid van een 

groep mannen van de Lutherse Kerk die iedere avond 

onder vo voorzitterschap van Trevor bij elkaar komen om 

te praten over hun geloof en invulling daarvan. Ook was 

er een jeugdgroep van de VG-kerk uit Breipaal aanwezig. 

Deze jonge mensen hadden ook een natuurlijk talent voor 

zang en dans. Samen met onze vriend Bokang uit Soweto, die operazanger is hadden wij de mooiste 

muziekuitvoering die we in de afgelopen jaren gehoord 

hebben. Hun gezang was zo aangrijpend dat we hen 

gevraagd hadden om de andere dag (zondag) ook de 

kerkdienst bij 

de 

Methodisten 

Kerk bij te 

wonen.  

 

Het slotlied van de jeugdgroep met Bokang in deze dienst 

was “You raise me up” en de mannen hadden een prachtig 

lied waarbij zij God loofden en al zingend en dansend de 

kerk verlieten met in hun kielzog de andere kerkgangers. 

 

Zandra Habana en Bokang 

haar man hebben ons twee 

dagen geholpen met het 

project en hun ervaring 

kunt u vinden op onze 

website in de BLOG van 

2013. 

 

 

 

Wij verbleven op een plaashuis van Piet en Franny 

Badenhorst. Tijdens ons verblijf is er met hen een 

diepe vriendschap ontstaan. Naast ons verblijf 

stonden een aantal huisjes van Piet z’n werkers. 

Wij ontmoeten één van de jonge vrouwen die daar 

woonde. In een gesprek gaf zij aan dat ze zo graag 

wilde gaan werken en haar leven anders wilde gaan 

indelen, maar zij wist niet hoe. We hebben haar 

gevraagd of zij  misschien met ons wilde mee helpen 

bij Proisies.  

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


 

 

Eye For Others 
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 

Twee weken lang heeft Patricia ons geholpen met 

de verfklus van Dora en Nel. We hadden algauw in 

de gaten dat zij slim was en meer in haar mars had. 

Een link naar Briljant Cut was snel gelegd.  

22 november 2013 heeft Patricia haar diploma 

gehaald en Marthie vertelde dat zij één van de beste 

studenten was die zij het afgelopen jaar gehad had. 

Franny is nu plannen aan het maken of zij het verblijf niet meer kan gaan 

professionaliseren, waarbij Patricia een – vaste – werkplek en misschien een leidinggevende functie 

krijgt. 

 

Briljant Cut is een organisatie welke door Marthie van 

der Westhuizen wordt gerund en door Steijn 

Diamanten wordt ondersteund.  

Voor de opleidingsgroep oktober 2013 was er geen 

geld beschikbaar en de cursus dreigde niet door te 

gaan. Via een snelle sponsor actie in Nederland 

konden wij Briljant Cut voorzien van 10.000,= rand, 

zodat de cursus alsnog door kon gaan. In deze cursus 

heeft Patricia ook meegedraaid.   

 

Het mooiste van 

onze reis is wel de 

persoonlijke 

vriendschappen die 

zijn ontstaan. 

Vriendschappen die 

ons stimuleren, 

vriendschappen die ons 

motiveren om door te gaan en 

vriendschappen die onze 

liefde warm houdt, 

vriendschappen die we 

daarom koesteren. 

 

 

 

 

Douglas, 1 januari 2014 

 

 

Het bestuur van 

Eye For Others Nederland 
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