EYE FOR OTHERS
VERSLAG PROJECT(LEIDING) 2014
“TOUCH PEOPLE, TOUCH HEARTS”
Dit is de kern van ons werk, wat we ook in 2014 gedaan hebben.
Er zijn vele (mooie!) contacten geweest. We hebben nieuwe vrienden gemaakt en de bestaande
vriendschappen weer verstevigd
Wij zijn door alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is weer bevestigd in het idee dat we
ondersteunend moeten zijn en niet de Nederlandse oplossingen moeten projecteren in ZuidAfrika; 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
betreffende departement in Pretoria. De registratie is nu ook een
feit zodat we vanuit deze organisatie verder kunnen gaan werken.
Het bestuur bestaat nu uit drie personen, te weten;
Samantha van Coller

- Sergeant SAPS

- voorzitter

(South African Police Services)

Teresa Vorster
Thando Khanyile

- stewardess
- risk manager

- secretaresse
- penningmeester

bij Investec Bank Johannesburg

Daarnaast hebben zich een aantal mensen met het bestuur verbonden als adviseur en
contactpersonen vanuit verschillende maatschappelijke geledingen, zoals Rechtelijke Macht,
Politie, kerk, Onderwijs, gezondheidszorg, Verzekeringswezen, enz.
Eye For Others kan dankzij deze zusterorganisatie makkelijker kanalen aanboren en inzetten
in diverse organisaties en instanties in Zuid-Afrika.
Vervolggesprekken zijn ook gevoerd met:
Brilliant Cut Douglas

-

Clover Mama Africa Johannesburg Mmemogolo (Koningin Moeder
van de Royal Bafokeng Nation)
Universiteiten van Pretoria
-

Planning van een sponsorreis van Zuid-Afrikaners
naar Nederland.
Bouw van bakkerij in 2015.
Voor een sponsorbezoek naar Nederland in 2015.

Onderzoek gemeenschappelijke projecten in 2015
en later.
Lt. Generaal Mgwenya bevelvoerder Gezamenlijk project met jonge politiemensen uit
SAPS Deputy National Commissioner
Nederland.
Politie Modderrivier en Douglas
veiligheidsafstemming projectgroepen.
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SANEC Nederland en Zuid-Afrika
Zuid-Afrikaanse Ambassade

-

Contacten vanuit het bedrijfsleven
Afstemming veiligheid en eventuele repatriëring
van vrijwilligers
Ministerie van Buitenlandse Zaken Contacten op politiek niveau
SHELL Johannesburg en Nederland Sponsoring
en vele anderen die later – indien van belang - nog genoemd worden in het businessplan van
2015
Het uitvoeringsproject voor dit jaar was gericht op drie zaken:
1. Proisies Angels, aanpassing gehandicaptenhuis
2. Douglas Hoërschool (een combinatie van basisschool en voortgezet onderwijs) Jungle Gym
3. verblijf en trainingsruimte
ad 1

Proisies Angels:
Het tehuis voor de gehandicapten hebben wij verder ingericht en afgemaakt.











ad 2

Tussenwanden in de lokalen gemaakt
Alles geverfd
Meubels en inrichting gekocht
Muziekinstallatie aangeschaft en
aangesloten
Kantoor voor Sarah ingericht en
voorzien van meubels
Opbergkasten gemaakt
Nieuwe wasmachine aangeschaft
Sanitair verder ingericht, leidingen getrokken en afvoer gemaakt
Keuken compleet gemaakt en ingericht.
Speelterrein aangepast.
Douglas Hoërschool Jungle Gym:







Grond geëgaliseerd
Goede vruchtbare grond aangebracht
Speelterrein bouwklaar gemaakt
Berghok opgetrokken
Schommels gemaakt
Jungle Gym gemaakt
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ad 3

verblijf en trainingsruimte:






Dit punt is gedeeltelijk gerealiseerd en zal eind van dit jaar worden
afgemaakt. We hebben wel de grond al bouw klaar gemaakt en de inrichting
is aangeschaft en opgeslagen.
De bouw van de gebouwtjes zullen we uitvoeren en we hebben ons garant
gesteld voor de kosten, omdat we geloven dat we uiteindelijk de totaalsom
nog zullen ontvangen.
We hebben we diverse (trainings)activiteiten georganiseerd om de blanke
bevolking te verbinden met de kleurling en zwarte bevolking. Deze
bijeenkomsten waren een groot succes en hier gaan we het komende jaar mee
door.

Als je de bovenstaande punten leest geeft dit al
veel reden tot dankbaarheid. Wij zijn dan ook
heel tevreden met het bereikte fysische resultaat.
Maar er is veel meer gebeurd en tot stand
gebracht.
Al jaren werk ik in de Karoo aan het tot stand
brengen van verbinding en samenwerking met
de hele community.
Dit is een moeilijk proces.
De mentaliteit is vaak ik-gericht en op het
houden en verkrijgen van (nog) meer bezittingen.
Veel mensen in de blanke dorpsgemeenschap zijn in hun hele leven nog nooit in de townships
of “lokasies” geweest en hebben geen benul van de ellende, armoede, geweld enz. die nog
geen kilometer van hun eigen huis plaatsvindt.
Gelukkig zijn er ook heel veel mensen uit alle
kleuren en culturen die een warm hart
hebben voor de community en veel doen om
het leven van een kind en de moeder te
veranderen, hen te helpen keuzes te maken
en hen dan ook te ondersteunen in die
keuzes.
Maar mijn aandacht gaat met name naar de
eerste groep.
Niet voor niets voer ik het motto “Touch People, Touch Hearts”
Als je mensen in hun hart kan raken en zij hun hart openstellen voor een ander dan krijg je een
“Mens-XL”
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Zonder in details te treden is het goed voor dit rapport als ik een aantal feiten noem die met
name in het laatste jaar (projectjaar 2014) tot stand zijn gekomen.
1. De (blanke) NG kerk in Douglas Dorp
heeft speciaal voor dit project een
ouderling vrijgemaakt om Sarah en
Andries te steunen in raad en daad. Dat
betekent dat er indien nodig financiën
worden vrijgemaakt, maar ook dat er
vanuit de hele dorpsgemeenschap zelf
gezocht wordt naar ondersteuning en
directe hulp. Hiervoor zijn een jong
stel, Diederick en Lizzie Nel
aangewezen vanuit de kerkenraad. Diederick is boer en zakenman. Zijn vrouw Lizzie
werkt als secretaresse bij de landbouwcoöperatie.
Zij bezoeken Proisies minstens twee keer in de week en houden de bouwactiviteiten in
de gaten, maar sturen ook in onderhoud en financieel beheer. Op het moment van
schrijven van dit rapport is men bezig om de laatste hand te leggen aan een geheel
nieuw dak voor het hoofdgebouw/woonhuis. Zij controleren op een goede uitvoering
van werkzaamheden, maar ook op de naleving van de NPO-eisen en rapportage.
2.

Door aandacht te geven aan de vooral blanke school in Douglas Dorp en de bouw van
de Jungle Gym, heb ik de mindsetting kunnen beïnvloeden van het onderwijzend
personeel.
De docenten waren natuurlijk al heel erg gefocust op het wel en wee van een kind, maar
hun aandacht is nu ook gericht op de zwarte gemeenschap, waar veel kinderen niet of
te laat naar school gaan.
De begeleiding die Sarah aan haar schooltje geeft (de opvang voor gehandicapte
kinderen) is vanuit haar hart maar mist veel professionaliteit.
Ze doet wat ze kan, maar wordt ook wel eens overmand door moedeloosheid van het
vechten tegen een gevestigde orde en onbegrip, zo niet weerstand van de bewoners van
Douglas Dorp, waar de apartheids gedachte ondergronds nog steeds aanwezig is.
“Hulle” is een vaak gebruikte term om alles wat anders kleurig is aan te duiden in een
negatieve setting.
Iwena Nortjé, een prachtig mens maar ook een krachtige vrouw en docent, is nu volop
betrokken bij het gehandicapte huis Proisies Angels.

Eye For Others
Postbus 164 * 3770 AD BARNEVELD * T: +31 342 42 00 52 * F: +31 342 42 01 09
E: TonvanderSmit@EyeForOthers.nl * www.EyeForOthers.nl * NL15RABO 0129 39 3614 * KvK 32119814

Zij heeft samen met Lizzie Nel een
plan van aanpak gemaakt en gaat
iedere week op woensdag samen
met een aantal leerlingen van de
hoogste klas naar Proisies Angels
om de kinderen daar aangepaste
lessen te geven. Zij controleert het
educatieve werk van de afgelopen
week en legt weer taken neer voor
de komende week.
Kortom er zit leven in Proisies Angels. De hieronder ingevoerde mail die zij mij op 18
oktober jl. stuurde spreekt voor zich.
Zij doet verslag van willekeurig een aantal woensdagen
Naand Ton
Ons loop so goed! Die Jungle gim – verskaf leerders groot genot, en ons werk ook aan die groot
spieroefeninge en balans.
Proisies:
Ons het ‘n liedjie en rympieboek saamgestel sodat hulle dit ook kan aanleer.
Ons probeer elke keer apparaat bv Getalle 1- 9 en mooi prente saamneem om klas te verfraai.
Dit bly vir ons almal lekker en ons het ook die NoordKaap Onderwys Departement betrek, by
name mev Meps Esterhuizen, sy het dit Nasionaal ook genoem.

Woensdag
14 Graad 3 leerders en Juf Iwena besoek Proisies, ons doen Kleure, vorms ( 2D) en werkvelle. Ons
leer ook die lied It’s Love aan. Ons lees ook by elk van die 3 groepe ‘n storie – Graad 3 doen self
voorlesing.
Woensdag
15 Graad 3 leerders en Juf Iwena vergesel van Me M Esterhuizen besoek Proisies.
Ons leer die getalle 1 – 9 konkreet aan en syfers. Vaslegging met werkvel.
Lees stories voor.
Woensdag
10 Graad 3 leerders en Juf Iwena Ons hersien getalle 1 – 9 met werkvelle en tellers. Vorms met
klei.
Sing en lees storie
Woensdag
15 Leerders en Juf Iwena – ons begin met medeklinkers – watter klankie hoor jy eerste? Mondeling
en met werkvelle – omkring die prent wat met m begin.
11 Graad 3 leerders met Juf Iwena – Klanke – aanvangsklanke – wat hoor jy eerste?? Werkvelle
Lees storie
Leer lied Dis julle wat die wind laat waai.
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Ons het toetse geskryf en ‘n week vakansie, ons begin weer 15 Oktober met ons kuiers.
Ek sukkel om fotos by epos te kry.
Dit is o my Facebook!
Gaan weer probeer.
Baie dankie vir alles wat julle vir ons doen
Iwena

3. Een aantal winkels en bedrijven ondersteunen Proisies Angels nu permanent met
materiaal en voeding. Zodoende krijgen de kinderen meer gevarieerde voeding. Een
hoveniersbedrijf begeleidt het opzetten van een groentetuintje en levert daarvoor de
zaden.
4. Het Politiekorps van Douglas heeft het
gebouw in hun vrije tijd geverfd en een
aantal veiligheidsmaatregelen
gerealiseerd, zoals passend hang- en
sluitwerk. Maar de politiemensen hebben
ook de muur van de voorkant van het
huis versierd met handafdrukken van de
kinderen en hierboven de tekst geplaatst “Elk kind mag bestaan”
5.
Transnet ( de beheerder van de
infrastructuur van de Zuid-Afrikaanse
spoorwegen) heeft Proisies betrokken in hun
Social Development programma. Dat wil zeggen
dat er op vaste tijden maatschappelijk werksters
komen om te helpen in een sociaal
ontwikkelingsprogramma wat door Transnet
gesubsidieerd wordt. Hierdoor wordt ook de
administratieve inrichting van de organisatie als NGO gewaarborgd.
6. We hebben een aantal trainingsen besprekingssessies
georganiseerd waarbij er open
gepraat werd over de
problemen, maar met name over
de oplossingen die men zelf kan
en wil aandragen. Vanuit deze
trainingen kunnen wij ook
verder met ons programma en de plannen voor 2015. De basis is hierbij ook gelegd voor
het vervolg van deze sessies en trainingen in de nieuw te bouwen trainingsruimten.
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Het financiële overzicht cq. verslag heb ik hierbij gevoegd, voor zover dat voor u van belang
is.
Begin 2015 zal de accountant een jaarverslag opmaken waarna de accountantsverklaring op de
website zal worden geplaatst.
Vanuit het hart van veel kinderen in Zuid-Afrika en daardoor ook vanuit mijn eigen hart, wil
ik u allen hartelijk bedanken voor de steun die u ons gegeven hebt.
Hierdoor zijn we weer een stuk verder gekomen in de ontwikkeling van en de hulp aan
kinderen in Zuid-Afrika.
Ik besluit met een mooi Afrikaans gezegde:
“Strek nooit je hand uit om te nemen en houd hem niet gesloten als je moet geven”
Barneveld, 15 december 2014
Namens
Eye For Others Netherlands
Eye For Others South Africa

A. (Ton) van der Smit
Projectleider.
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