Eindverslag Projectleider
Regenboogproject
Fase 3 – 2017
BEDANKT VOOR UW STEUN!
Wij willen u met dit eindverslag
nogmaals hartelijk bedanken voor uw
hulp en ondersteuning bij ons project.
Wij hebben dit jaar geen tekort op
onze begroting en hebben ons project
grotendeels, met wat verschuivingen,
kunnen realiseren.
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Uitgevoerde activiteiten
Ongeveer 195 kinderen hebben hun pre-school “opleiding” achter de rug. We begonnen in
november 2015 met 26 kinderen. Dit aantal groeide. In december 2016 verlieten 85 kinderen
het regenboogproject; klaar om naar de lagere school te gaan.
Door ons project hebben ongeveer 200 kinderen hun “leerachterstand” weggewerkt. Dit is een
groot succes omdat voor heel veel kinderen uit de townships een goede basis ontbreekt. Er
worden niet of nagenoeg geen spelletjes gedaan. Hun ouders kunnen vaak niet lezen of
schrijven. Veel kinderen zwerven op straat en komen slechts naar huis om, als het mee zit
één maaltijd op een dag te krijgen.
We hebben een gedeelte van het Solar project uitgevoerd, zodat we niet meer volledig
afhankelijk zijn van Eskom, de (staats)leverancier.
Het voetbalveld is gedeeltelijk voorzien van een besproeiingsinstallatie, evenals het
middenterrein van het projectgebouw.
De 6 hectare landbouwgrond is ontdaan van de onkruidbomen. Dit was een ongelooflijk zwaar
en moeilijk karwei, maar het is klaar.
(zie: https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eye-for-others/)
Het heeft wel meer kosten met zich meegebracht dan we hadden begroot, maar dit hebben
we door verschuiving van onze plannen toch kunnen realiseren.
We hebben een tunnelkas gebouwd (het poten van de Pecannoot bomen is daardoor
doorgeschoven) en de eerste plantjes steken hun koppen al boven de grond uit.
De windpomp is gedeeltelijk gerepareerd, de rest van de reparatie en de aanleg van een
watersysteem gaan we opnemen in het projectplan van 2018.
Ook hebben verschuivingen plaatsgevonden in bouw en verbouw, omdat de prioriteitsvragen
vanuit de gemeenschap verschoven waren. Er is/was dringend behoefte aan accommodatie
voor blinde mensen en een accommodatie voor bejaarden. Beiden hebben wij voorzien in
dagopvang en de eerste mogelijkheid voor ontspanning, training en bezigheidstherapie. We
gaan dit het komende jaar uitbreiden en met behulp van studenten en trainingsprogramma
verzorgen op en rond het verkeerscircuit. Ook willen wij bejaarden meer en doelmatig in
contact brengen met (jonge) kinderen.
Hierdoor hebben we de bouw van de medische post en de veiligheidspost verschoven naar
2018.
In de bakkerij en de centrale eetzaal zijn de eerste aanpassingen en vernieuwingen gemaakt.
Deuren, ramen en plafonds zijn vernieuwd en de ruimte voor opslag en spoelkeuken is
verbouwd en aangepast.
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Programma’s in voorbereiding en samenwerking Saxion
Hogescholen.
Voor 2018 hebben wij (Miracle of the Heart en Eye For Others) een nieuw
projectplan gemaakt. Door de inzet van vrijwilligers en hun enthousiaste instelling
werd de betrokkenheid van de inwoners uit de gemeente Modderrivier ook groter en hebben
we een goede samenwerking gecreëerd met een aantal
kerken, de politie, het ministerie van sport, art en cultuur en
functionarissen van de gemeente. De Saxion Hogescholen
uit Enschede, Deventer en Apeldoorn hebben zich voor
minimaal 5 jaar verbonden aan onze projecten. De
komende jaren zullen er veel studenten van alle faculteiten
naar Ritchie komen om daar te helpen en vooral veel te
leren.
Onze vriendschapsbanden met de twee nieuwe counselors
voor Ritchie en Motswedimosa (Norman Hammer en
Bonsile Makhamba) zijn nog beter geworden. Met hen en
de bewoners uit de twee townships hebben wij opnieuw gezamenlijk een aantal shacks
opgeknapt. Dit werd heel enthousiast uitgevoerd zonder de aanwezigheid van banners,
vlaggen of uitingen van politieke partijen. Op zich is dat wederom een overwinning.
Ook zijn wij besprekingen gestart met de gemeente, de gemsbokgroup en particuliere
organisaties voor een langlopend trainingsprogramma voor een IT opleidingen voor jonge
kinderen, maar ook een trainingsprogramma gekoppeld aan de agrarische ontwikkeling en de
tunnelkassen die we gaan bouwen.
In 2018 gaan we groepen studenten en docenten verder bouwen aan ons centrum als een
Community Development Centre. Faculteiten die bijvoorbeeld betrokken zijn: Toerisme,
Social Work, Small Business, Pedagogie, Sport en beweging, Kunst en Cultuur, Muziek enz.
In juli en oktober gaan er vrijwilligersgroepen naar Zuid-Afrika om fysische kinderwerk en
bouwactiviteiten te gaan uitvoeren.
Er gebeurd veel, zowel in Zuid-Afrika als hier. Onze doelstelling is altijd geweest om (jonge)
mensen met elkaar te verbinden en te leren van elkaar. Vandaar dat ons thema voor 2017 en
later, Circulaire Ontwikkelings Versterking wordt. Vanuit de circulaire ontwikkelings gedachte
willen wij elkaar versterken. We hebben een contact tot stand gebracht met een jeugdgroep uit
Ritchie, die samen met onze studenten een lang weekend op training zijn geweest in het veld.
De samensmelting, verbinding en groei in vriendschap was hartveroverend om mee te maken.
Vanuit deze groep is er een toneelstuk bedacht en uitgevoerd over het probleem “dropouts
van scholen” door de jeugd in Ritchie
Het theaterstuk, wat spontaan was ingestudeerd, werd spontaan uit het hart opgevoerd en
was een staaltje van grote professionaliteit onder de jeugd in het townships.
Er is een groep geformeerd die samen met onze studenten verder gaat werken aan
ontwikkeling en motivatie onder de jongeren in Ritchie.
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De plannen die van 2017 verschoven zijn naar 2018 zijn:

1.

Community Police Forum

Het Zuid-Afrikaanse concept van een Community Police Forum is
een mix tussen burgerwacht en wijkagent. Een CPF bestaat uit
vertegenwoordigers van lokale organisaties zoals scholen,
burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kerken, die
samenwerken met de politie om een veilige omgeving voor de
inwoners van het gebied te creëren en te handhaven. In Ritchie
zijn nu door de gemeenschap 16 mensen voor deze taak
uitgekozen die geen binding hebben met een politieke partij. Zij
zullen vanaf januari opgeleid en getraind worden door onze
politiestudenten in samenwerking met jonge politiemensen uit
Kimberley en Ritchie. De training bestaat uit; omgang met
mensen, signalering van problemen, sociale vaardigheden, het
oplossen van kleine verstoringen, beëindigen van (buren-) ruzies,
eerste opvang van getraumatiseerde kinderen, signaleren van
huiselijk geweld, drugsgebruik enz. Het nieuwe Community
Police Forum van Ritchie gaat zijn basis krijgen op ons centrum.

2.

Opvang en begeleiding van gehandicapten

In deze regio zijn
er geen
voorzieningen voor mensen met een beperking.
Mensen zitten veelal de hele dag in een
kamertje thuis, zonder hygiëne, aangepast
onderwijs, daginvulling of begeleiding. Ons
streven is dat alle, niet gespecialiseerde,
werkzaamheden door mensen met een
beperking worden uitgevoerd. Zoals de
bewaking van het toegangshek, schoonmaak,
tuinonderhoud, helpen in de speeltuin enz. enz. We gaan samenwerken met Yonder. Yonder
is een organisatie in Kimberley, zo’n 40 kilometer vanaf Ritchie. Yonder doet heel veel aan
opleiding en begeleiding van mensen met een beperking en heeft onder meer een beschutte
werkplaats waar 300 “mensen met mogelijkheden” werken. Professor Adri Vermeer, emeritus
hoogleraar Orthopedagogie van de universiteit van
Utrecht, is twee dagen op bezoek geweest bij Yonder en
heeft toegezegd betrokken te willen zijn bij de
ontwikkeling en opbouw van het programma van Yonder
en ons centrum. Yonder gaat de opleiding regelen van
mensen met een beperking die bij ons project gaan
werken. De studenten van de Hogeschool Windesheim
gaan vanaf februari beginnen om een voor langere tijd
samen met Yonder, ons centrum in te richten. Gaan
stages, minors, afstudeeropdrachten uitvoeren en helpende handjes op de vloer leveren. Alles
gericht op beweging en handicaps bij mensen.

Verdere plannen voor 2018
Zoals onder punt 2 beschreven gaan er in 2018 grote groepen studenten naar Zuid-Afrika om
daar hun kennis te delen, maar zeker om te leren van de plaatselijke bevolking en
organisaties. De eerste studenten gaan we onderbrengen bij particulieren, gezinnen die graag
plaats willen bieden aan twee of drie studenten, waardoor zij zo de community beter leren
begrijpen. Tevens zal dit leiden tot een integratie van samenwerking op de vloer van blank en
zwart. Nog nooit hebben er (jonge) blanken mensen in het township gelogeerd of verbleven.
Dit zal een zeer grote positieve uitwerking hebben. De veiligheid is voor 100% gegarandeerd,
mensen uit de buurt zullen waken over onze jonge mensen. Hierdoor komt een
bewustwordingsproces op gang die zal uitmonden in een grotere onderlinge betrokkenheid
tussen verschillende culturen.
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In 2018 hebben wij de volgende werkzaamheden gepland:
Verbouwing van de school
Bouwen van extra lokalen
Solar derde fase
Verdere aanpassing en inrichting van een ICT lokaal
Verdere verbouw en aanpassingen keuken en bakkerij
Bouwen van onderkomen en verblijf vrijwilligers
Centrale eetzaal
Management verblijfsruimte
Een “blijf van mijn lijf huis” opzetten voor vrouwen en kinderen
Bouw medische post en veiligheidskantoor
Bouw medische post
Bouw veiligheids- en voorlichtings(spreek)ruimte
Happy Homes project
10 shacks goed bewoonbaar maken
Aanpassingen terrein
(zie https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eyefor-others/)
Bouwen van tunnelkassen
Landbouwgrond verder ontwikkelen
Waterbevloeiingssysteem aanleggen
Waterpomp verder renoveren en bruikbaar maken
Planten van Pecannoot bomen
Opleiding en training van lokale medewerkers (incl materiaal en middelen)
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Ontwikkelingen rondom de continuïteit
Stichting Eye For Others en partner Miracle of the Heart hebben schriftelijk vastgelegd dat de
continuïteit van het project gefinancierd dient te worden uit lokale inkomsten. Eye For Others
zal hiervoor niet verantwoordelijk zijn. De continuïteit van het centrum wordt gegarandeerd
door o.m. inkomensgenererende activiteiten, maar ook door de bijdrage die de betrokken
organisaties doen. Organisaties zoals Yonder, gemeente, Politie, Social Work, departement
van onderwijs en departement van Sport, Art en Culture, maar ook bedrijven als GWK,
Vermeulens, en anderen zullen ons blijven ondersteunen met materiaal en middelen. Boeren
uit de omgeving zullen bijdragen in kennis en onderhoud van het terrein waar volgend jaar
Pecannoot bomen worden geplaatst. Andere kleinere organisaties willen graag gebruik maken
van de beschikbare ruimte en de mogelijkheden die het terrein biedt op het gebied van
begeleiding aan de doelgroepen, maar ook sport, spel en ontspanning. Zij zullen een bijdrage
doen om de algemene kosten te dekken, zoals beveiliging en onderhoud, op basis van een
huurovereenkomst. Het bestuur van Miracle of the Heart heeft het terrein geleased en de
voorzieningen aangebracht, en is dus ook verantwoordelijk voor het coördineren van zaken
zoals beveiliging en onderhoud.
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Begroting en gerealiseerde uitgaven
Regenboogproject fase 3-2017
Wisselkoers was gemiddeld ZAR 15,25 = € 1,00

Verbouwing van de school
Verbouwing van extra lokalen
Solar tweede fase
Inrichten een aanpassen ICT lokaal
Verbouw keuken en bakkerij
Onderkomen en verblijf vrijwilligers
Centrale eetzaal
Subtotaal

Begroot
€
17.500,00
€
8.500,00
€
7.500,00
€
10.344,00
€
8.275,00
€
2.414,00
€
54.533,00

Werkelijk uitgegeven of
gesponsord
€
24.500,00
€
8.000,00
€
2.500,00
€
12.500,00
€
€
2.500,00
€
50.000,00

Bouw medische post en veiligheidskantoor
Bouw medische post
Bouw veiligheids- en voorlichting spreekruimte)
Subtotaal

€
€
€

2.758,00
3.103,00
5.861,00

€
€
€

-

Happy Homes project
Shacks goed woonbaar maken

€

10.000,00

€

12.000,00

Aanpassingen terrein
Terrein onkruid en struik vrij maken
Aanplant Pecannut bomen
Tunnelkas
Eerste reparatie waterpomp
Besproeiingsinstallatie
Subtotaal

€
€
€
€
€
€

13.344,00
19.241,00
32.585,00

€
€
€
€
€
€

16.000,00
9.500,00
5.000,00
11.000,00
41.500,00

Supervisie
Opleiding en training van lokale
medewerkers (incl materiaal)
Reservering vervoer

€

3.500,00

€

3.500,00

€
€

8.000,00
-

€
€

8.000,00
5.000,00

Totaal

€

114.479,00

€

120.000,00

Dekkingsplan
Sponsoring in Zuid-Afrika
Sponsoring in Zuid-Afrika
Sponsoring Wilde Ganzen
Inbreng Nederlandse vrijwilligers
Dekking

€
€
€
€
€

10.000,00
13.034,00
15.000,00
15.000,00
53.034,00

€
€
€
€
€

13.000,00
14.000,00
11.250,00
15.000,00
53.250,00

Samenvatting
Verbouwing van de school
Bouw medische post en veiligheidskantoor
Happy Homes Project
Aanpassing terrein
Supervisie
Training en opleiding
Reservering vervoer
Projectmanagement, org. en fondswerving
Totaalkosten Regenboogproject CiOnVe

€
€
€
€
€
€
€
€
€

54.533,00
5.861,00
10.000,00
32.585,00
3.500,00
8.000,00
8.585,00
123.064,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
12.000,00
41.500,00
3.500,00
8.000,00
5.000,00
8.585,00
128.585,00

Gegarandeerde dekking

€

53.034,00

€

53.250,00

Benodigd bedrag uit fondsenwerving
Reeds ontvangen
Verschil

€

70.030,00

€
€
€

75.335,00
67.266,00
9.500,00
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Apeldoorn, januari 2018
Namens het bestuur van Eye For Others

A. (Ton) van der Smit
Projectleider
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