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“We hebben het geflikt !” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We hebben het geflikt”  

Dat waren de woorden van onze ambassadeur, Marisa Gerards, toen zij met het plaatsen van een solar 

lamp in één van de happy homes shacks, een start had gegeven voor het Solar light project. 

 

“We hebben het geflikt” zijn mijn woorden aan het eind van 2015. 

Ja het was allemaal anders dan aanvankelijk gepland, maar het resultaat was ook veel meer en beter dan 

gepland. 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat we drie projecten zouden uitvoeren, maar om diverse redenen, 

waarvan veiligheid voor onze vrijwilligers een belangrijke was, hebben we het project in Soweto 

(voorlopig) geschrapt. Een ander reden  voor het schrappen van dit project was de veranderingen in 

Ritchie. 

 

Via mijn contacten kregen wij (het bestuur van Miracle of the Heart) 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 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 het bestaande Daycare Centre for 
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disabled children niet opknappen, maar we gaan de school aanpakken, zodat de kinderen van de 

Daycare, na de gedeeltelijke renovatie kunnen verhuizen naar de school. 

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

kinderen veel betere mogelijkheden gecreëerd om veilig en eventueel in verschillende disabilities 

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, (zie het filmpje wat ik in een link onderaan heb 

ingevoegd) 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. 

 

1) Sanitair voor de helft bruikbaar maken. 

2) Drie lokalen helemaal opknappen, zodat de kinderen van het Disabled Centre daar zo snel 

mogelijk in konden. 

3) Drie lokalen inrichten. 

4) Glas herstellen cq. vernieuwen. 

5) Deuren nieuw plaatsen en waar nodig, veiligheidsdeuren aanbrengen. 

6) Hek herstellen. 

7) Buitenkant verven. 

8) Speelterrein schoonmaken. 

9) Verkeersterrein aanleggen. 

10) Happy homes in township herstellen. 

 

De weken voordat de groep vrijwilligers kwam heb ik gebruikt om samen met Teresa Vorster en Riana 

van der Merwe (bestuursleden van Miracle of the Heart) bezoeken te brengen aan service clubs, 

instellingen en bedrijven. Het resultaat van onze inspanning was aanzienlijk.  

Om er een paar te noemen: 

a) De NG-kerk stelde hun pastorie ter beschikking voor huisvesting van de groep. 

b) Boeren uit de omgeving stelden materiaal en personeel ter beschikking voor opruimacties. 

c) Boeren uit de omgeving gaven vlees, eten en drinken voor de groep. 

d) Johan Lübbe (ook een boer) stelde zijn pick-up en één van zijn mensen ter beschikking voor het 

happy home project. 
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e) Penny Pinchers (bouwmaterialen) gaf een grote korting op het bouwmateriaal. 

f) Costal Hire leende groot materiaal, als cango hamers, betonmolens, steigermateriaal, ladders enz. 

aan ons uit. 

g) PC-glas gaf een hoge korting op het te gebruiken glas. 

h) Transportbedrijf Heckroot gaf ons vervoer. 

 

Hierdoor konden we onze (groeps)kosten sterk reduceren.  

Door een verkeerde aansturing en leiding waren de groepsinkomsten tegengevallen en door te late 

aanlevering van goede informatie waren belangrijke subsidieverstrekkers afgevallen. 

 

Maar al met al hebben we de fondsen die binnenkwamen volledig kunnen gebruiken voor de (herstel) 

werkzaamheden in de school, het (gedeeltelijk) inrichten van de lokalen en het sanitair en het opknappen 

van 10 shacks in het happy home project. 

Daarnaast hebben we 80 shacks kunnen voorzien van Solar Lights. Deze zonne-energie lampen worden 

zodanig aan het dak vastgemaakt, dat zij niet meer demontabel zijn en dus ook niet te stelen, of je moet 

het hele dak meenemen.  

De lampen worden overdag opgeladen en geven dan – in de avond – gedurende 8 uur voldoende licht 

om een shack te verlichten. Tevens is het mogelijk om de lamp te gebruiken als oplaad unit voor een 

mobiele telefoon.  

De shacks die we daarvoor uitgekozen hebben waren shacks waar geen elektra aanwezig was. Door het 

plaatsen van de Solar Lights kunnen kinderen in het donker toch hun huiswerk maken, waardoor de 

betrokkenheid op school verhoogt en de resultaten beter zullen worden. 

Bij het schrijven van dit rapport (7 januari 2016) hebben we met behulp van nog een paar laatste 

donaties de “school” (het kinderverblijf)  zodanig kunnen inrichten dat de kinderen na de vakantie (in 

week drie van 2016 ) op een aanvaardbaar niveau gebruik kunnen maken van de door de groep herstelde 

en verbouwde ruimten en volop kunnen gaan spelen op het aangelegde speelterrein.  

 

Hierbij een lijst wat er zoal gedaan is van juli 2015 t/m december 2015 

1) Het terrein: 

a. schoongemaakt en vrij gemaakt van glas en vuilnis 

b. wilde bomen gekapt en overige bomen en heesters gesnoeid 

c. gras gemaaid 

d. hek hersteld en vernieuwd 

e. verkeerscircuit gemaakt 

f. speelterrein hersteld 

2) Gebouw buitenkant: 

a. afgespoten en oude verf verwijderd 

b. dakgoten hersteld 

c. daar waar nodig rotte palen en planken vervangen 

d. muren geverfd 

e. kozijnen geverfd 

f. ramen voorzien van glas 

g. nieuwe deuren aangebracht 

h. bepaalde ruimten voorzien van veiligheidsdeuren 

3) Gebouw  binnenkant 

a. Twee sanitair units: 

i. betegeld 

ii. wc’s geplaats 

iii. urinoirs geplaatst 

iv. separatieschotten aangebracht 
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v. douches gemaakt 

vi. water aangesloten 

vii. afvoer hersteld 

b. 4 klaslokalen: 

i. plafonds vernieuwd of hersteld 

ii. muren geverfd 

iii. kozijnen gerepareerd 

iv. elektra aangebracht 

v. wandborden hersteld 

4) Gebouw inrichting 

a. speelgoed aangeschaft 

b. werkunits geplaatst 

c. vloerkleden aangeschaft 

d. werkmateriaal en knutselmateriaal aangeschaft 

e. speelgoed voor buiten aangeschaft 

5) Overige werkzaamheden 

a. 10 shacks opgeknapt van vrouwen die zorgen voor andere (straat)kinderen. 

b. 80 shacks voorzien van Solar Lights 

 

U heeft met uw donaties eraan bijgedragen dat wij deze werkzaamheden, opgeteld een indrukwekkende 

hoeveelheid werk, hebben kunnen uitvoeren. Het oude schoolgebouw is zodanig gereed, dat de eerste 

kinderen een plek hebben gekregen en de basis is gelegd voor vervolgprojecten. 

 

Bijlagen: 

 Zie voor een beeldverslag mijn fotoverslag wat als bijlage is bijgevoegd. 

 Voor een filmimpressie hoe het was vóór juli 2015, kunt kijken naar https://youtu.be/Z6_lv8VL4c0 

 Voor een filmimpressie (november 2015) kunt u kijken naar https://youtu.be/IWLtOg5_vHU 

 

We hebben het geflikt, jawel, maar dankzij uw hulp ! 

Daarvoor heel, heel veel dank.  

  

  

Ritchie, 7 januari 2016 

Namens het bestuur van Eye For Others 

 

 

 

A. (Ton) van der Smit 

Projectleider 

 
PS met het beindigen van dit rapport kwam er nog een  
laatste bericht van onze projectleider in Zuid-Afrika binnen. 
Het spreekt voor zich ! 
Hallo Ton. 
Ek was vandag by die kleuterskool en hy bars uit sy nate.  
Tans 75 kinders en sal teen more 80 wees. Ons sluit dan alle  
aansoeke verder.  
Ons gaan 'n 3de onderwyseres kry en assistente.  
Alles lyk baie goed en ek is baie opggewonde. Ek stuur vir jou 'n paar foto's! 
Mooi dag! 
Estie 
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