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Uitgevoerde activiteiten en wat is er gebeurd in 2018
De activiteit wat de meeste impact heeft gehad is de betrokkenheid zoeken van
jonge mensen uit de gemeenschap. De Projectleider Ton van der Smit werkt nu
vijfentwintig jaar in Zuid-Afrika en vier jaar in Ritchie en kent behoorlijk wat mensen. Uit deze
contacten hebben we (Klaas, Sanna, Amelia, Brineil en Ton) 25 jongelui uitgezocht om onze
vrijwilligersgroep te assisteren bij hun bouwactiviteiten in juli/augustus. Zijn ervaring is dat zich vanzelf
een groep uit selecteert die gemotiveerd is en wil werken aan hun eigen toekomst. Hij schatte dat er
ongeveer vijf personen zouden overblijven. Echter in oktober na een aantal teambuildings- en
leiderschapstrainingen bleven er nog 9 jongelui over. Deze 9 hebben zelf een besluit genomen om
een NGO op te richten, zich te gaan ontwikkelen in ondernemerschap op verschillend niveau en ook
(gedeeltelijk) eigenaarschap te pakken over het Regenboog Project. Als naam voor hun groep hebben
zij gekozen voor “The Courageous”. Zij ontwikkelen nu een stuk grond om inkomsten uit agrarische
producten te verwerven. Zij gebruiken het IT lokaal om onderzoek te doen en helpen mensen hun
smartphone thuis anders en effectiever te gebruiken. Hieronder hun verklaring:

Het IT lokaal is ingericht voor de 1e fase en vijf trainers van XS4ALL zijn een week in Zuid-Afrika
geweest om The Courageous te trainen naar een behoorlijk hoog niveau, zodat zij op hun beurt weer
anderen kunnen trainen en begeleiden in een lager niveau. De trainers van XS4ALL staan nog steeds
in contact met de jongelui en begeleid hen van afstand. We zijn bezig met een vervolgplan voor 2019.
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Vrijwilligers uit de juli groep hebben de tennisbaan gerepareerd en één van de jongelui les gegeven in
tennissen. Zij zijn nu iedere week met een groepje aan het tennissen op ons terrein. We hebben de
palen zo gemaakt, dat we veld en net ook kunnen gebruiken als handbalveld.

Aan de “andere kant” van de weg is nu de grond helemaal onkruid vrij gemaakt.
De agrarische lessen zijn begonnen en er is een groepje bezig met het poten en inzaaien van planten
en zaden. De eerstes plantjes komen al op. En het is mooi te zien dat er een innerlijke motivatie en
discipline is om iedere dag de planten water te geven.

Onze Courageous zijn begonnen met hun eigen stuk grond. Zij hebben het beheer over ca 100 m2 om
zelfstandig (met coaching van een boer) “hun” stuk te bewerken en te oogsten. De opbrengst gaat in
een gemeenschappelijke rekening. In het komende jaar gaan we hen ondersteunen en coachen in
“small business” Studenten van Saxion uit Enschede hebben al samen met hen een businessplan
gemaakt voor de komende vijf jaar en hieruit gaan we korte termijn planningen opzetten.
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In verband hiermee heeft Ton voor hen contacten gelegd met SEDA
(http://www.seda.org.za/ContactUs/Pages/Northern-Cape.aspx)
Drie mensen van The Courageous hebben samen met twee studenten van de Saxion een dag training
gehad voor het opzetten van Zuid-Afrikaanse business volgens een Zuid-Afrikaans business model.
Iris Visser, de trainer gaat in 2019 meer trainingen aan hen geven en samen met Ton hen begeleiden
in de verder opzet van hun NPO.

Twee lokalen worden gebruikt/verhuurd aan externe organisaties voor les en training in Business
Ethics en Agriculture. Ook wordt er een lokaal gebruikt voor danstraining van kinderen.

De keuze voor leerlingen van deze opleidingen hebben wij gemaakt samen met onze partners; The
Courageous, TrioPlus Development en SA National Labour Solutions. De laatste twee komen uit
Kimberley en werken in de regio rond Kimberley. De opening was samen met de counselors van
Ritchie door het overhandigen van een spade aan één van de studenten.
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In de keuken 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. De centrale eetzaal is bouwtechnisch klaar en moet nu ingericht worden. Maar het was
leuk om “het restaurant” al te gebruiken met de middelen die we ter beschikking hadden. We konden
ons even redden en het was heel goed voor de onderlinge verbinding. Het is een ruimte om even rust
te nemen en te overleggen.
Door het intensieve gebruik van de eetzaal/het restaurant hebben wij een keuze moeten maken om
voor de bakkerij een ander plan te maken. Ik kom erop terug in mijn projectplan van 2019.

Het onderkomen van het beheerdersechtpaar is gerepareerd en gerenoveerd. Wij hebben een (oude)
caravan gekocht die door hen als slaapkamer gebruikt wordt. Zij zijn heel erg blij dat ze nu permanent
op het centrum wonen. Klaas doet het algemene beheer en Sanna zorgt voor de schoonmaak en het
restaurant, daarnaast helpt zij Klaas met de groentetuin.

Het onderkomen en verblijf van vrijwilligers en studenten is bijna klaar. We hebben nog wat
problemen met stroom en watertoevoer. Maar de studenten en vrijwilligers die er al geslapen hebben,
hebben dit als geweldig ervaren. Het is simpel, basic en past in de omgeving. Wij willen dat mensen
betrokken zijn met de gemeenschap en we willen geen witte enclave creëren op ons project. Iedere
keer hebben wij gesprekken met betrokkenen uit de gemeenschap om te zorgen dat we met onze
inzet dicht bij de gemeenschap blijven.
Voor volgend jaar moeten we de inrichting verder gaan inplannen en fondsen aanvragen. Maar tot nu
toe hebben we onderdak op ons project tot grote tevredenheid van iedereen.
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De plaats van de skills store is
bepaald, de vloer is gestort en
de staal structuur, binten en
ijzerplaten liggen klaar.

Onze partner in Ritchie, Herman Galama gaat
na de zomervakantie (januari) de skills store
afmaken. In februari heb ik weer gesprekken
met het ministerie voor de invulling van de
trainingen.

De watervoorziening is nog niet zoals hij moet zijn. De plannen voor 2019 gaan voorzien in een
verdere uitbreiding. De Beers Diamanten heeft ons echter een watertank van drieduizend liter
geschonken met een pomp en slangen. Op dit moment kunnen wij aan de behoefte voorzien en later
kan dit systeem als noodsysteem worden gebruikt, indien de watertoevoer om wat voor rede dan ook
(tijdelijk) uitvalt.

Wij hebben in 2018
een grote schenking
gekregen voor de
aanschaf van onze
bus. We hebben nu
een 22 seater aan
kunnen schaffen
waarmee wij diverse
groepen uit de
gemeenschap naar
ons project kunnen
vervoeren, zoals;
gehandicapte ouderen,
blinden, kleine
kinderen, moeders met
baby’s enz.
Klaas en ik hebben onze PDP (Professional Driver Permit) dus we kunnen nu eindelijk groepjes uit de
gemeenschap naar het project vervoeren en hen daardoor een beetje uit hun isolement halen.
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Wilde Ganzen heeft twee onderzoekers gestuurd van Share Value Foundation om te onderzoeken
hoe we Ton ’s model van “Circulaire Ontwikkelings Versterking” kunnen uitwerken en versterken in
een verdere samenwerking met Wilde Ganzen en de implementatie in de gemeenschap. Het rapport
was zeer positief en er stonden mooie aandachtspunten in waar ook wij meer nadruk op gaan leggen
in de komende jaren.
Veel van Ton ‘s werk bestaat uit relatiebeheer en onderhoud. Het is heel belangrijk om onze partners
te blijven betrekken bij onze projecten. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je goed contacten hebt met
overheid en publieke sector. Hij heeft veel één op één gesprekken met de plaatselijke counselors
Norman Hammer en Bonsile John Makhamba, met de staatssecretarissen van Sociale zaken
Christiaan Darren en van Toerisme Riaan Warries, met de Hoofd Operationele dienst van Sport Art en
Culture Amelia Davis en het Hoofd Operationele dienst van Public Works Onkemetse Gill.

Het was heel leuk om, toen hij in oktober voor drie weken naar Nederland ging samen met onze
mensen van het project Amelia, Klaas, Sanna en Irene, in Pretoria een lunch te hebben met onze
Ambassadeur in Zuid-Afrika Han Peters en vervolgens vier dagen later een lunch meeting te hebben
met de Zuid-Afrikaanse Ambassadeur in Den Haag, Bruce Koloane.
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Ten slotte mogen wij met enige trots
vermelden dat dit jaar voor ons een
bijzonder jaar is geworden omdat
Ton in april een Koninklijke
onderscheiding heeft gekregen en geridderd is in de Orde
van Oranje Nassau. 25 jaar hard werken, die ondanks
een afwisseling van blijdschap en verdriet, successen en
teleurstellingen, verbondenheid en loslaten, intense
vriendschap en mensen die je proberen te bedotten, is hij
steeds gemotiveerd gebleven om door te gaan. Deze
Ridderorde was hiervoor ook een blijk van waardering,
ondersteuning een aanmoediging voor hem en ons om
door te gaan.

RTL 4 heeft in het laatste programma Lifestyle
Experience ons project naar voren gehaald. Er is
een mooie documentaire gemaakt over ons project
en uitgezonden in oktober en november van dit jaar.
Zie daarvoor ook:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2d8MBwg3V8A

Veel is gedaan met studenten van Saxion uit Enschede, Apeldoorn en Deventer.
Onze mensen uit Zuid-Afrika waren tevens in Nederland voor werkbezoek en voorlichting.
Met onze voorlichting hebben we veel jonge mensen kunnen motiveren om vanuit hun hart naar ZuidAfrika te gaan en daar te ondervinden wat Circulaire Ontwikkelings Versterking inhoud.
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Het is fantastisch om te zien en mee te maken
hoe jonge mensen van verschillende culturen
afkomst en ras elkaar vinden in hun hart, samen
zoeken naar een weg in hun leven, samen
worstelen om dingen uit dit leven een plek te geven en samen te genieten van het mooie wat er te
vinden is in de prachtige natuur van Zuid-Afrika. Het zijn reizen die jonge mensen raken en hen
verandert.
De foto van de bedankkaart van de laatste groep studenten spreekt voor zich. Hartveroverend,
motiverend en ontroerend.
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Afwijkingen en waarom
De prijzen in Zuid-Afrika zijn door de negatief veranderende wisselkoersen enorm gestegen. Vandaar
dat onze kosten vaak veel meer waren dan we begroot hadden.
We hebben verschuivingen moeten maken en onze focus gecentreerd op de opleiding en begeleiding
van jonge mensen, het verblijf/onderkomen van studenten en vrijwilligers uit Zuid-Afrika en Nederland,
de agrarische ontwikkeling, de inrichting en uitbreiding van een aantal klaslokalen voor educatie en
lessen en de loods voor vakopleidingen.
Ook het restaurant hebben we afgemaakt en ingericht met tafels en stoelen die we voorlopig even uit
de leslokalen hebben gehaald. Dit was een geweldige verbetering. Onze mensen hebben nu een plek
van rust en ontmoeting. Sanna maakt als Moeder het eten klaar en iedereen geniet.
Voor volgend jaar gaan we “professionele” inrichting en sterker meubilair budgetteren.
In hoofdstuk vier voorlopige budget afwikkeling. De definitieve financiële uitwerking ligt bij het bestuur
en zal door onze accountant in het 1e kwartaal van 2019 worden afgewikkeld en gepresenteerd.
Zoals gewoonlijk zullen wij dit dan openbaar opnemen in onze ANBI map van de website.
We zijn heel tevreden ondanks de forse prijsverhogingen, dat we de activiteiten die we hierboven
hebben omschreven en waarvan foto’s zijn bijgevoegd, ook met hulp van onze Zuid-Afrikaanse
partners hebben gerealiseerd.
De dankbaarheid geeft ons motivatie en kracht om door te gaan in 2019.
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Programma’s in voorbereiding en samenwerking Saxion
Hogescholen.
Voor 2019 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 organisaties, overheidsinstellingen, een aantal kerken en de
politie, In 2019 gaan verder bouwen aan ons centrum als een Community Development Centre.
De Saxion Hogescholen uit Enschede, Deventer en Apeldoorn hebben zich voor minimaal 5 jaar
verbonden aan onze projecten. De studenten van 2018 hebben een masterplan geschreven waar we
de komende jaren verder aan gaan werken. Komende jaren zullen er weer studenten naar Ritchie
komen om daar te helpen en vooral veel te leren. Faculteiten die bijvoorbeeld betrokken zijn:
Toerisme, Social Work, Small Business, Pedagogie, Sport en beweging, Kunst en Cultuur, Muziek
enz.
In 2019 gaan ook de 1e studenten van de landbouwhogeschool AERES uit Dronten en Almere naar
Zuid-Afrika. Zij gaan hun studie gestalte geven in de agrarische projecten die we zijn begonnen.
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.
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.
In 2018 hebben we een contact tot stand gebracht met een jeugdgroep uit Ritchie,
Hieruit is een groep ontstaan verder gaat werken aan ontwikkeling en motivatie onder de jongeren in
Ritchie. De groep heeft zich The Courageous genoemd, gaat als NGO opereren en neemt
gedeeltelijke verantwoording voor het beheer van ons centrum en land.
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In 2019 hebben wij de volgende werkzaamheden gepland:
•
•
•
•
•

Huis voor bakkerij opzetten en renoveren
Solarenergie voor bakkerij, restaurant, IT lokaal en verblijfsruimte
Verdere aanpassing en inrichting van een ICT lokaal
Centrale eetzaal en keuken inrichting
Mastersleutelsysteem installeren

•
•
•

Uitbreiding Junglegym en speelfaciliteiten voor kleine kinderen
Inrichten van een lokaal voor kinderen met een beperking
Inrichten van een creativiteitslokaal

•

Meer en betere aanpassingen maken voor rolstoelgebruik

•
•

Vervoer (pick-up) aanschaffen voor vervoer van goederen en
agrarische producten
Bedrijfskleding voor The Courageous en mensen die op het centrum werken

•

Het 1e wijkcentrum bouwen en inrichten samen met Women of Purpose

Happy Homes project
• 5 shacks goed bewoonbaar maken
Aanpassingen terrein
(zie https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eyefor-others/)
• Bouwen van meer tunnelkassen
• Inrichting van de Skills Store
• Waterbevloeiingssysteem aanleggen
• Waterpomp verder renoveren en bruikbaar maken
• Uitbreiding van sportfaciliteiten en een atletiekbaan
• Planten van Pecannoot bomen
• Tuin binnenzijde gebouw opknappen en herstellen
• Zwembad voor zwemles voor kinderen

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. inkomen genererende activiteiten, maar ook door de bijdrage
die de betrokken organisaties doen. Organisaties zoals De Beers, gemeente, Politie, Social Work,
departement van onderwijs en departement van Sport, Art en Culture, departement van Social work
en Toerisme, 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.
Wel hebben we gezien dat de activiteiten meer en omvangrijker worden. Willen wij de coördinatie
goed laten verlopen en de controle op de afspraken met en het toezicht op de diverse groepen
houden, dan moeten we een combinatiefunctie van Coördinator/manager/bestuurder creëren en
daarvoor iemand aanstellen. Onze voorkeur gaat uit naar een (zwarte/kleurling) vrouw uit de
gemeenschap met goede opleiding en ervaring.
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. Maar de dagelijkse leiding moet aan een
bestuurder gegeven worden.
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Begroting en gerealiseerde uitgaven Regenboogproject fase 4

1

2

3

4

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

begroot

uitgevoerd

€ 22.000,00
€ 5.000,00
€ 9.500,00
€ 12.000,00
€ 9.750,00
€ 4.500,00
€ 62.750,00

€ 23.000,00
€ 0,00
€ 18.850,00
€ 15.750,00
€ 14.600,00
€ 2.300,00
€ 74.500,00

Bouw medische post en veiligheidskantoor
Bouw medische post
Bouw veiligheids- en voorlichtings spreekruimte
Aan- verbouw “Blijf van mijn lijfhuis”
Subtotaal

€ 2.850,00
€ 3.000,00
€ 6.500,00
€ 12.350,00

€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 3.000,00

Happy Homes Project
10 (5 gerealiseerd) shacks goed woonbaar maken

€ 12.500,00

€ 12.750,00

Aanpassingen terrein
Waterpomp en toevoer herstellen
Verdere aanplant Pecannoot bomen
Gebouw voor vaardigheidstraining
Tunnelkassen 3 x € 5.500,00 1 x gerealiseerd
Subtotaal

€ 11.750,00
€ 9.500,00
€ 7.500,00
€ 16.500,00
€ 45.250,00

€ 6.000,00
€ 0,00
€ 19.500,00
€ 8.000,00
€ 33.500,00
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Supervisie

€ 3.500,00

€ 4.000,00
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Opleiding en training
van lokale medewerkers (incl. materialen

€ 8.000,00

€ 10.250,00

€ 12.500,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 67.500,00

€ 12.500,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 67.500,00

€ 62.750,00
€ 12.350,00
€ 12.500,00
€ 45.500,00
€ 3.500,00
€ 8.000,00
€ 144.600,00
€ 11.070,00
€ 155.670,00

€ 74.500,00
€ 3.000,00
€ 12.750,00
€ 33.500,00
€ 4.000,00
€ 10.250,00
€ 138.000,00
€ 10.500,00
€ 148.500,00

€ 67.500,00
€ 88.170,00

€ 67.500,00
€ 81.000,00

Dekkingsplan
Sponsoring in Zuid-Afrika
Sponsoring in Zuid-Afrika
Sponsoring Wilde Ganzen
Inbreng door Nederlandse vrijwilligers
Gegarandeerde dekking

1
2
3
4
5
6

Samenvatting
Verbouwing van de school
Bouw medische post en veiligheidskantoor
Happy Homes Project
Aanpassingen terrein
Supervisie
Opleiding en training
Totaal
Projectmanagement, organisatiekosten en fondswerving
Totaalkosten Regenboogproject CiOnVe
Gegarandeerde dekking
Nog benodigd bedrag uit fondsenwerving
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We hebben een intensief, maar prachtig jaar achter de rug.
Veel hebben we bereikt, vooral de inzet van jonge mensen.
We sluiten met blijdschap en voldoening dit projectjaar af, we gaan even met
“reces”.
We hopen eind januari 2019 weer met frisse kracht op te starten met de vrijwilligers en uit Zuid-Afrika
en Nederland, de studenten vanuit de gemeenschap en scholen uit Nederland en opnieuw samen met
u.
Wij wensen u het allerbeste op uw weg in 2019 en wij vertrouwen erop dat onze weg weer gesteund
en ondersteund zal worden.

Apeldoorn, december 2018
Namens het bestuur van Eye For Others
A. (Ton) van der Smit

Projectleader Netherlands and South-Africa
Advisor International Expertise Saxion University
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
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OVERLIJDEN VAN SANNA
Eigenlijk hoort dit bericht op de 1e bladzijde te staan van dit verslag, maar
omdat dit de laatste gebeurtenis was van het afgelopen jaar, hebben we bewust
gekozen om dit bericht ook apart op een laatste bladzijde te zetten.
Toen wij met vakantie waren, werden we overvallen door een bericht dat Sanna
Shuping op 51 jarige leeftijd en een hartaanval was overleden.
Het heeft ons enorm aangegrepen om een vriendin en partner op deze manier
zo plotseling te verliezen.
Wij waren te ver weg om Klaas en de kinderen bij te staan. We hebben echter
heel breed een bericht van ons gedeeld, maar ook namens Eye For Others.
We hebben een groot iemand en bijzondere vriendin verloren, maar haar
motivatie, inzet en dromen leven voort in het project
Sanna jij blijft in ons geheugen als een
warme, mooie en bijzondere vrouw. Een
voorbeeld voor velen in jou
onbaatzuchtige liefde. 51 jaar is te jong
om te sterven. Jij hebt genoten van je
reis naar Holland. Jij genoot van het werk
op het project, De Vlinder en de tuin en
had daar heel graag een aantal
weekenden willen verblijven. Helaas
werd dat jou onmogelijk gemaakt.
Jij was een grote steun voor Klaas en
ons. Het laatste wat je hebt gedaan
samen met Klaas, De Vlinder en de tuin
verzorgen. Jij was zo trots op de
bloemen van Antoinette.
Sanna jij blijft in onze harten als 1 van die
mooiste bloemen in Zuid-Afrika. Een heel
bijzondere glinsterende diamant. We
zullen je verschrikkelijk missen, maar we
beloven je Klaas te helpen en te
ondersteunen waar we kunnen.
Jij zou nooit willen dat het project zou stoppen. Jouw hart lag daar en dat voelen wij
nog steeds. Niet veel mensen kunnen zich meten en vergelijken met jou. Je blijft voor
altijd in onze herinnering.
Namens Eye For Others,
Ton en Antoinette.
WIJ HOUDEN EEN MEMORIAL BIJEENKOMST:
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019
VANAF 11.00 UUR
U KUNT MEEKIJKEN MET EEN VIDEO LIFESTREAM OP ONCE FACEBOOK
PAGINA

Te zien op https://www.facebook.com/eyeforothers7/
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