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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 provincie) en Douglas
(Northern Cape). Er zijn opvangcentra gebouwd voor de meest kwetsbare kinderen, sporten 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. 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.
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Millenniumdoelen
De stichting kiest er voor om op een zodanige manier te werken dat zij tegelijkertijd een
bijdrage levert aan de millenniumdoelen. 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)

1.2 Organisatorische structuur

Bestuur
Lourus Riemens (AA)
André Luigjes
Ton van der Smit
Wilma Riemens

voorzitter
penningmeester
projectleider
ambtelijk secretaris

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.
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Samenwerking Hogescholen
Stichting Eye For Others werkt intensief samen met de Nederlandse onderwijssector, met
name Hogeschool Utrecht. 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.
Vrijwilliger Nel Verstoep was in oktober 2012 in Douglas: “De kindjes klampen zich aan je
vast en willen niet meer loslaten, ik schrok er van. Wij hebben toen iedere ochtend alle
kindjes persoonlijke aandacht gegeven door verschillende activiteiten met ze te doen.”
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 van Eye For Others zijn onder meer:
In Nederland:
Hogeschool Utrecht,
Wilde Ganzen Hilversum,
Partin in Apeldoorn,
In Zuid-Afrika:
Royal Bafokeng Instituut,
Xtrata Mijnen Rustenburg,
Stichting Tapologo,
Medicross Rustenburg,
Rotary van Rustenburg.
Round Table van Douglas,
Clover Mamma Africa
South-African Police Services - Kimberley
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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
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 ouder
gezinnen (meestal alleen een moeder) Door
behoefte gedreven hebben vrijwilligers in twee
jaar (2011 en 2012) een accommodatie
gebouwd waar kinderen worden opgevangen,
voedsel wordt gegeven, schoolrijp worden
gemaakt of naschoolse activiteiten en
huiswerkbegeleiding wordt gegeven.
(Aan)bouw van lokalen en verblijfsruimte bij Proisies Angels in het township Breipaal
te Douglas, Noord-Kaap, Zuid-Afrika.
In 2013 hebben wij een begin gemaakt met het
verbeteren van de verblijfs- en saniatireruimten
bij proisies Angels. het is nu mogelijk om gehandicapten apart op te vangen al naar gelang de
ernst van de handicap. Zo is er nu mogelijk om
gehandicapten te benaderen als mensen met
mogelijkheden. Het geeft in de opvang meer
rust voor zowel de kinderen als de caregivers.
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2. Partnerorganisatie NGO proisies Douglas
2.1 Algemene beschrijving
De Zuid-Afrikaanse NGO Proisies Douglas is in mei 2001 opgericht om basishulp te
verlenen aan gehandicapte kinderen. Sarah en Andries Visser hebben hun zoontje, door
een ziekte zien veranderen in een geestelijk en zwak lichamelijk gehandicapt kind.
Door een wonder heeft hun zoontje Proisies de ziekte overleefd, maar is wel voor de rest
van zijn leven gehandicapt. Sarah en Andries hebben toen besloten de zorg op zich te
nemen van gehandicapte kinderen in de buurt. In hun eigen huis vangen zij n nu 29
kinderen op die allemaal op een bepaalde manier en in verschillende mate geestelijk of
lichamelijk gehandicapt zijn of beide.
2.2 Organisatorische structuur
Sarah Visser
directeur
Chris Rittels
vice-voorzitter
Andries Visser
secretaris
Dawid Kock
vice-Secreatris
Ragel Rabia Kous penningmeester
Sanna van Staden algemeen adjunct
2.3 Contactgegevens
Vestigingsadres
Cypresstreet 405
Postcode en plaats Douglas 8730
Noordkaap
South Africa
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3

Project opvang gehandicapte kinderen
Bouw Jungle Gym voor kinderen onderbouw Douglas School
Bouw verblijf voor opvang en training van hulpverleners en caregivers
Op het eerste gezicht lijkt het alsof er drie aparte projecten moeten worden gerealiseerd,
doch na lezing zult u begrijpen dat deze deelprojecten alles met elkaar te maken hebben.

3.1 Achtergrond en probleemanalyse en doelstelling
Proisies.
Tot op het moment dat Eye For Others de NGO
Proisies Douglas actief ging steunen in februari
2013 werden al 29 gehandicapte kinderen uit het
Township Breipaal opgevangen en gevoed met
één gezonde maaltijden per dag. De kinderen
werden opgevangen in het woonhuis en de
bijgebouwtjes van de familie Visser.
De middelen waren alleen zowel technisch als
financieel onvoldoende om meer kinderen
regelmatig goede voeding te geven. Het bestuur van Proisies Douglas constateerde dat er
behoefte was aan een meer structurele en gerichte vorm van hulpverlening.
Het bestuur van Proisies Douglas wilde meer kinderen opvangen om daarmee voor meer
kinderen een andere, betere invulling te geven in de vaak ellendige omstandigheden
waarin zij zich normaal bevinden.
Zes van de 29 kinderen zijn vastgebonden aan een boom aangetroffen, omdat moeders
desperaat waren en de zorg niet meer konden uitvoeren. Na onze bemoeienis en een
intensieve zoekactie, hebben een aantal moeders veelal de nazorg van deze kinderen weer
op zich genomen omdat proisies de dagzorg voor zijn rekening neemt. Andere kinderen
zijn opgenomen in gezinnen in de buurt. Door actieve acquisitie en bemoeienis van ons
hebben nu een aantal bedrijven, instellingen en personen hun hulp toegezegd voor de
voortgang van dit project.
De gemeente Douglas heeft de grond om het huis aan Proisies geschonken en een
bouwvergunning verleend voor de aanbouw. Een supermarkt uit Douglas brengt nu
iedere morgen brood en de vrijwilligers worden begeleid door medewerkers van social
care en onderwijzers van de plaatselijke Douglas school
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Douglas school.
Douglas is een dorpje in de
afgelegen Karoo. De apartheid heerst
daar (veelal ondergronds) nog volop
en veelal wordt door blanken vaak
racistische uitdrukkingen gebruikt
om anders kleurigen aan te duiden.
De scholen in Zuid-Afrika zijn
onderverdeeld in vijf categorieën. De
hoogste categorie (meestal blanke
scholen) krijgt nagenoeg geen
subsidie voor extra leermiddelen,
terwijl de laagste categorie (meestal 100% zwarte school) “veel” (maar nog altijd
onvoldoende) subsidie krijgt. Door dit systeem van ongelijkheid wordt de kloof nog meer
duidelijk gemaakt.
Er si echter een grote categorie Zuid-Afrikanen die smachten naar samen optrekken, maar
vaak niet weten hoe en waar ze moeten beginnen.
De Douglas school hebben wij kunnen betrekken bij het werk van Proisies. Om de
onderlinge samenwerking nog meer te bevorderen willen wij op de school ook een nood
lenigen en dat is de bouw van een Jungle Gym voor de kinderen uit de onderbouw. Door
dit te realiseren geven wij als het ware een beloning voor hun inzet, maar laten we de
inwoners van Douglas ook zien dat wij ons niet richten op één groep uit de samenleving.
Verblijf training en opvang
De vrijwilligers die bij proisies werken,
hebben over het algemeen onvoldoende
opleiding voor een goede uitoefening
van hun werk. De school in Douglas
heeft hun expertise toegezegd. Om de
caregivers en eventueel ook moeders te
kunnen helpen en trainen is er een
behoefte voor een verblijfsruimte waar
men zich kan terugtrekken uit de
dagelijkse beslommeringen, maar waar
men ook los kan komen van de
werkplek met de daarmee
samenhangende invloed van het gebouw, de collega’s en/of activiteiten die daar
plaatsvinden. Een boer uit Douglas heeft ons een stuk grond gegeven, wat wij vrij mogen
gebruiken naar eigen inzicht. (dit is al een groot resultaat)
het plan is om op dit stuk grond twee geschakelde rondavels (ronde inheemse hutten) te
bouwen en die in te richten voor het verblijf van kleine groepjes van ongeveer 5 personen.
De overdracht van kennis vind plaats in een natuurlijke en stille omgeving en kan heel
intensief op één persoon gericht gegeven worden.
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Resocialisatie programma
In de afgelopen jaren hebben wij goede contacten opgebouwd met verschillende instanties.
Eén daarvan de Correctional Services in Douglas. De Correctional Services is belast met de
bewaking van de Douglas gevangenis en de begeleiding van gevangenen. Met hen zijn
wij in gesprek over een resocialisatie programma van gevangen. In de aanloop daar naar
toe hebben wij in 2013 al met gevangenen samengewerkt in het bouwproject en willen we
dat vervolgen met dit bouwproject.

3.2 Doelgroep
De doelgroep is puntsgewijs als volgt in te delen:
1. Het gehandicaptenhuis
2. De vrijwilliger/caregiver
3. De plaatselijke blanke bevolking
-

opvang en zorg
ondersteunen en toerusten
betrekken
enthousiast maken
signaalwerking

3.3 uitwerking
1. Proisies
Aanpassing en afwerking van de accommodatie
Inrichting van de lokalen
De aanschaf van tafeltjes, stoelen en kastjes, alsmede schoolborden, lesmaterialen en
educatief spelmateriaal
Inrichting keuken en aanschaf keuken materiaal
Inrichting en aanleg van het buiten speelgebied
De aanschaf van klim, en speelmateriaal
Het aanleggen van een groentetuintje

2. Douglas School
Het egaliseren en bouwrijp maken van de grond.
De bouw van de Jungle Gym

3. Verblijf en trainingsruimte
Egaliseren van de grond
bouw van twee rondavels met klipstenen
inrichting en aankleding van deze ruimten
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3.4 Verwachte resultaten
De bovengenoemde gezamenlijke activiteiten van de Nederlandse stichting Eye For
Others, de NGO Proisies Douglas, de Douglas School en de Correctionele Services leveren
de volgende resultaten op:
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;
Door de begeleiding 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
De groentetuin 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
Het therapie- en trainingsprogramma voor hulpverleners en caregivers zal een versterking
zijn voor hun werkuitvoering, maakt hen vakbekwaam en vergroot hun zelfvertrouwen.

3.5 Controle en verslaglegging
Het bestuur van Eye For Others heeft intensief contact met Proisies Douglas en de Douglas
School.
De NGOwordt zeer regelmatig bezocht op eigen kosten. De Nederlandse stichting stuurt
daarnaast regelmatig vrijwilligers die op hun eigen kosten naar het gebied reizen om het
project te ondersteunen. Hun aanwezigheid is een extra controle. Het project december
2013 afgerond zijn waarna er een inhoudelijk en financieel eindverslag wordt opgesteld
met foto’s en een evaluatie. Hierin zal een overzicht zitten van alle werkzaamheden,
uitgaven en resultaten.
Op basis van de samenwerking in 2013 is geconcludeerd dat Outreach Douglas op een
gedegen manier verslag uitbrengt van de activiteiten en kosten die zijn gemaakt. Dit heeft
de NGO een betrouwbaar karakter gegeven en biedt een zekere basis voor verdere
samenwerking.
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3.6 Begroting

1.

2.

3.

4.
5.

Proisies
Aanpassing en afwerking van de accommodatie
Inrichting van de lokalen
De aanschaf van tafeltjes, stoelen en kastjes,
alsmede schoolborden, lesmaterialen en
educatief spelmateriaal
Inrichting keuken en aanschaf keuken materiaal
Inrichting en aanleg van het buiten speelgebied
De aanschaf van klim, en speelmateriaal
Het aanleggen van een groentetuintje
totaal

Douglas School
Het egaliseren en bouwrijp maken van de grond.
De bouw van de Jungle Gym
totaal

Verblijf en trainingsruimte
Egaliseren van de grond
bouw van twee rondavels met klipstenen
inrichting en aankleding van deze ruimten

3.000,=
1.800,=

2.250,=
1.000,=
1.750,=
750,=
10.550,=

1.500,=
6.500,=
8.000,=

1.250,=
5.500,=
1.550,=
totaal

8.300,=

Vervoer en opvang vrijwilligers
tijdens de projectweken totaal
Transportkosten materialen en middelen
totaal

1.850,=
1.200,=

Totaal generaal

29.900,=
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3.7 TENSLOTTE,

EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT

In 2012 werd mij verteld dat het werk wat wij deden eigenlijk onzin was en niet meer dan
een druppel op een gloeiende plaat. Ik heb toen het volgende verhaal verteld:
Mandela heeft eens gezegd dat Zuid-Afrika de Regenboog Natie is.
Er zijn bij een regenboog twee dingen die je nooit moet vergeten:
1

a
b

2

wij moeten nooit de fout maken om één kleur weg te halen, want dan is
de hele regenboog stuk.
één kleur op zich is nooit een regenboog.

Voor een regenboog heb je drie dingen nodig:
a
donkere wolken.
b
de zon.
c
regendruppels.

Donkere wolken zijn er in Zuid-Afrika voldoende.
Als je de kranten openslaat komen de donkere wolken in grote hoeveelheden op je af;
moord, roof, verkrachting, corruptie, geweld, enz, enz.
Gods zon van liefde en genade schijnt nog steeds over goede en slechte mensen.
U, jij en ik mogen een regendruppel zijn.
Als we met elkaar die gewone regendruppels zijn, dan zijn we geen druppel op de
gloeiende plaat, maar kunnen we, door Gods zon beschenen, tegen deze donkere
achtergrond een prachtige regenboog worden.

DE REGENBOOG IS NOPG STEEDS HET SYMBOOL VAN DE HOOP !
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Alle
druppels
brengen
kleur
in
het
leven
van
een
kind

Barneveld, februari 2014
was getekend
het bestuur van Eye For Others
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