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1 Stichting Eye For Others 
Stichting Eye For Others is opgericht op 7 december 2006 en staat bij de Kamer 
van Koophandel ingeschreven onder nummer 32119814. De stichting is sinds  
1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling. De Belastinginspecteur heeft op 2-11-2011 nogmaals de vereiste 
gegevens gecontroleerd en heeft daarbij geconcludeerd dat de stichting nog 
steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen. Jaarlijks publiceren wij op onze website de relevante 
documenten, waaronder jaarverslag, jaarrekening en een bijgewerkt beleidsplan.  

 

1.1 Doelstelling, visie en werkwijze 
De statutaire doelstelling luidt als volgt: 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. 
 
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 sekse, leeftijd, ras, culturele achtergrond of 
geloofsovertuiging. Het uitgangspunt is om iedereen te ontwikkelen en te versterken. 
 
Eén van onze speerpunten is om anderen enthousiast te maken voor het uitvoeren van diensten voor 
de minstbedeelden in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Samen met vrijwilligers en de plaatselijke 
bevolking willen we een blijvende verbetering van levensomstandigheden realiseren door middel van 
opvang, medische zorg, educatie en trainingen.  
Het in groepsverband in Zuid-Afrika uitvoeren van werkzaamheden, waaronder kinderspel- en 
bouwactiviteiten en begeleiding van kinderen, vormt een belangrijk onderdeel van het ondersteunen 
van onze lokale partners. 
 

1.2 Bestuur en vaste vrijwilligers 
Het bestuur van Eye For Others werkt volledig op vrijwillige basis en bestaat uit de volgende 
personen: 
Lourus Riemens EMBA AA Controller Universiteit van Utrecht Voorzitter  
André Luigjes   Financieel adviseur MKB  Penningmeester  
Ton van der Smit  Adviseur Int. expertise SAXION  Bestuurslid/projectleider 
     
Het bestuur wordt op ad hoc basis bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit: 
Coen van der Linden Voormalig directeur Hogeschool Utrecht, Social work en Pedagogiek  
Shulamiet Wittebol Gepensioneerd oncoloog/hematoloog interne ziekten, Arnhem en Ede 
 
Het bestuur wordt ondersteund door enkele vaste vrijwilligers. Dit zijn: 
 
Wilma Riemens 
Wilma voert het dagelijkse secretariaat en stelt o.m. het inhoudelijke jaarverslag op.   
 
Antoinette Knapen  Coördinator Backoffice 
Is sinds 2015 verbonden aan Eye For Others en is in augustus 2016 mee geweest als  
groepsleider van de vrijwilligersgroep. Antoinette is Coördinator Backoffice en vanuit haar functie 
ondersteunt zij de organisatie, studenten en vrijwilligers o.m. met sponsoracties, zoals de Bike For 
Others, een eendaagse fietstocht. Zij verzorgt alle administratieve en financiële afhandeling voor de 
groepen die naar Zuid-Afrika gaan (in 2018 zeven groepen). Zij coördineert de werkzaamheden van 
de leden van de backoffice en is voorzitter op hun vergaderingen. 
 
Arnold Dubbelman  ICT, website en social media 
Arnold is onze Coördinator ICT en Web- en social Media. Arnold was één van de vrijwilligers in 2016 
en verzorgde toen de website met blogs, vlogs en andere actuele informatie (zie 

https://projecten.eyeforothers.nl/) Hij blijft op die manier ook betrokken bij de komende projecten. 

 
Mart Doeven   assistentie bij ICT, website en social media 
Mart is een jonge student, die al twee keer is mee geweest met onze projecten. Mart zet zich in om te 
helpen bij het up-to-date houden van onze informatie op social media en website. 

 
Esther van den Houten algemeen administratief ondersteunend 
Esther is ook twee keer mee geweest naar projecten, Zij ondersteunt Antoinette in haar veelvoud van 
werkzaamheden en helpt bij het organiseren van acties. 

 

https://projecten.eyeforothers.nl/
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1.3 Jaarlijkse werkgroep en samenwerkingspartners 
Jaarlijks organiseren wij één of twee projectreizen van zo’n drie weken voor een 
werkgroep van vijftien tot vijfentwintig vrijwilligers. De vrijwilligers geven zowel 
inhoudelijk als financieel een grote bijdrage aan de projecten en zijn bijzonder 
betrokken bij de uitvoering en de doelgroep.  
Dat we elk jaar weer zo’n enthousiaste groep vrijwilligers bij elkaar krijgen, 
hebben we onder meer te danken aan onze intensieve samenwerking met zowel medewerkers als 
studenten van o.m. SAXION Hogeschool te Enschede, Deventer en Apeldoorn en de Aeres 
Hogescholen (Agricultuur) Dronten en Almere, met veel landelijke vestigingen op HBO en MBO 
niveau. Daarnaast zijn steeds leerlingen van het Veluws College Walterbosch bij onze projecten 
betrokken. 
Veel studenten willen vrijwilligerswerk doen in Zuid-Afrika. Hun frisse blik draagt in hoge mate bij aan 
de uitvoering van de projecten.  
Ook hebben we een heel goede relatie met Wilde Ganzen, die onze projecten financieel ondersteunt, 
zijn we aangesloten bij Partin en zijn wij lid van het kennisnet van BIS Bureau Internationale 
Samenwerking.  
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2 Partnerorganisatie Miracle of the Heart 
 

2.1 Oprichting  
Miracle of the Heart is opgericht in 2013 en officieel geregistreerd als NPO (Non 
Profit Organisation) op 27 mei 2014. De initiatiefnemers voor het opzetten van 
een lokale organisatie om maatschappelijke projecten op een professionele manier te kunnen 
uitvoeren waren Samantha van Coller,  Alexia Robbertson en Ton van der Smit.  
 
Samantha is al bijna 20 jaar werkzaam bij de South African Police Service en is nu Captain en 
nationaal projectcoördinator Social Crime. Zij zet zich bovendien als vrijwilliger in voor het Women’s 
Network van de SAPS en de Cancer Association South Africa (CANSA) in Kimberley.  
 
Kolonel Alexia Robbertson is commandant van VisPol Cluster Kimberley (de uniformdienst) in de 
provincie Noord-Kaap bij de SAPS. Alexia is zowel vanuit haar werk als privé sterk betrokken bij de 
problemen in de Townships en wilde zich verbinden aan een organisatie die de verschillen tussen 
kerken, maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten overstijgt.  
 
Ton van der Smit heeft in Nederland 22 jaar bij de Rijkspolitie gewerkt en is 
betrokken geweest bij een aantal speciale diensten gericht op veiligheid en 
jeugdproblematiek. Hij heeft zich als vrijwilliger altijd met hart en ziel 
ingezet voor zijn medemens en heeft al 25 jaar een sterke binding met 
Zuid-Afrika. Voor deze inzet en betrokkenheid is hij in april 2017 Koninklijk 
onderscheiden met de Ridderorde van Oranje Nassau. 
  
Middels de oprichting van NPO Miracle of the Heart werd er een 
maatschappelijk en juridisch sterke basis gecreëerd voor de plannen die er 
lagen voor projecten gericht op de ondersteuning en ontwikkeling van de 
achtergestelde Karoo-regio in de provincie Noordkaap van Zuid-Afrika. Vrij 
snel vormde zich een grotere groep mensen rondom de initiatiefnemers die 
zich wilden inzetten voor de ondersteuning van deze regio en haar 
inwoners en inmiddels bestaat het bestuur uit maatschappelijk bewogen  
mensen uit allerlei sectoren. 
 

2.2 Bestuursamenstelling 
Samantha van Coller Vicevoorzitter  Luitenant bij de South African Police Service 
Leonie Edwards Penningmeester Registeraccountant 
Johan Lubbe  Voorzitter  Ondernemer en boer uit de Ritchie 
Judge S. Majiedt Bestuurslid Eén van de hoogste rechters binnen het Zuid 

Afrikaanse rechtssysteem, maatschappelijk bewogen 
en afkomstig uit provincie Noordkaap 

Dr. Estie Groenewald Projectleidster  Hoogleraar maatschappijleer aan de 
      Universiteit van Suid-Africa 
Ton van der Smit Adviseur 
 
Contactpersoon Miracle of the Heart: 
Dr. Estie Groenewald Tel: +27 83 603 1909 estie.groenewald@gmail.com  
Leonie Edwards Tel: +27 83 460 6083 leokarma@global.co.za  
 

2.3 Referenties 
Marisa Gerards Voormalig Nederlandse ambassadeur van Zuid-Afrika ml.gerards@minbuza.nl 
Han Peeters Nederlands ambassadeur van Zuid-Afrika   han.peters@minbuza.nl 
Prof. Elain Vlok Verbonden aan de North-West University en  
oprichter van het gerenommeerde Clover Mama Africa Project  elain.vlok@clover.co.za 
Ephraim Simons, Manager GAME, Kimberley   ephraim.simons931@gmail.com 
 
 
 

mailto:estie.groenewald@gmail.com
mailto:leokarma@global.co.za
mailto:ml.gerards@minbuza.nl
mailto:han.peters@minbuza.nl
mailto:elain.vlok@clover.co.za
mailto:ephraim.simons931@gmail.com
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2.4 Probleemstelling en doelstellingen van Miracle of the Heart 
De Karoo is een gebied in Zuid-Afrika dat hoofdzakelijk bestaat uit halfwoestijn: weinig regen, veel 
zand en weinig boomgroei. Tot de Karoo behoren zo’n  40 dorpen. De belangrijkste bronnen van 
inkomen zijn de vnl. diamant-mijnbouw en landbouw, maar ook bedrijven zoals Shell proberen voet 
aan de grond te krijgen om de aan gasvoorraden rijke bodem te ontginnen door middel van de 
omstreden fracking-methode.  
De armoede en de verwaarlozing door de overheid en hulporganisaties in dit gebied is heel erg groot 
en vooral kinderen en jongeren zijn hier het slachtoffer van.  
De bevolking heeft te kampen met een enorm hoge (jeugd)werkeloosheid, alcoholmisbruik, huiselijk 
geweld, seksueel geweld onder jongeren, zonder perspectief op een ontsnapping aan de armoede. 
65% van de problemen in Zuid-Afrika op het gebied van Incest en huiselijk geweld vindt plaats in de 
Noordkaap. De mentaliteit onder de mensen is ‘Ieder voor zich’. 
Het bestuur en alle bij Miracle of the Heart betrokken mensen willen in de Karoo, om te beginnen in 
het dorp Ritchie, mensen enthousiast maken en hen stimuleren om elkaar te helpen en om tijd, 
middelen of kennis te delen: voor elkaar, voor de kinderen, de jeugd en de (arme) gezinnen in hun 
eigen buurt.  
 
 

3 REGENBOOGPROJECT:  Circulaire Ontwikkelings Versterking 
 

3.1 Beschrijving van de context 
In Ritchie en omliggende gemeenschappen hebben wij als bestuur van Eye For Others al langer 
contacten met maatschappelijke partijen, waaronder politie, onderwijs, gezondheidszorg, sport en 
cultuur, de lokale kerken en verschillende particulieren. Naar aanleiding van eerdere projecten die Eye 
For Others succesvol had ondernomen, o.a. in het gebied van de Royal Bafokeng Nation en Douglas, 
kregen wij het verzoek om in Ritchie de handen ineen te slaan en te zoeken naar een oplossing voor 
de verschillende problemen waar het grootste gedeelte van de families in dit gebied mee te maken 
hebben.  
De behoefte aan maatschappelijke ondersteuning is hier groot. Er zijn weinig banen. Mijnbouw is 
laagbetaald en de landbouw is seizoensgebonden en levert in dit droge gebied vaak niet genoeg op. 
Veel mensen rijden dagelijks 40 kilometer naar de grotere stad Kimberley, in de hoop op werk, wat er 
vaak niet is. Dagopvang voor de jongste kinderen is er niet in deze dorpen en het niveau op de 
scholen is veelal erg laag, waardoor de schoolprestaties voor de meeste kinderen ver achterblijven op 
het landelijk gemiddelde. Kansen op vervolgonderwijs en een redelijke baan zijn voor de jongste 
generaties daardoor praktisch nihil.  
In de omgeving zijn er op dit moment nauwelijks voorzieningen waar kinderen veilig, schoon en in een 
positieve omgeving kunnen spelen en leren. Met name jonge kinderen die nog niet naar school gaan, 
missen daardoor een stuk ontwikkeling. Bij uitstek gehandicapte kinderen behoren tot een zeer 
kwetsbare groep.   
Voor jongeren zijn er geen voorzieningen voor maatschappelijke begeleiding, sport of ontspanning en 
veel vervallen daardoor in crimineel gedrag of drankmisbruik. 
Vanaf 2014 worden er steeds gesprekken en ontmoetingen georganiseerd in Ritchie met 
belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Tot de gesprekspartners behoorden (en behoren nog 
steeds) ouders, de plaatselijke politie, lokale kerken, scholen, ondernemers, boeren en verder 
iedereen die er op enige manier bij betrokken is of wil zijn. De positieve uitkomst van de gesprekken 
hebben ertoe geleid dat er vanuit een werkgroep een plan is geformuleerd waarin voor de 
verschillende noden in de gemeenschap een aanpak is beschreven. De uitvoering van het plan kon 
feitelijk beginnen toen de voormalige Twee Rivieren School in Ritchie, die sinds negen jaar leeg stond, 
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formeel ter beschikking werd gesteld door het Ministerie van Public Works, door 
middel van een kosteloze lease van dertig jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.2 Doelstelling van het Regenboogproject 

Het doel van dit project is om samen met de gemeenschap, lokale en regionale organisaties directe 
hulp te bieden en structurele verbeteringen te realiseren in de leefomstandigheden van de lokale 
bevolking van Ritchie. Om dit te bereiken werkt Miracle of the Heart aan twee doelen: 

1. Het opknappen van het terrein van maar liefst 10 hectare met daarop een leegstaand 
schoolgebouw tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen. 

2. Het vormen van een netwerk met andere lokale en regionale maatschappelijke instellingen, 
om elkaar te versterken en gezamenlijk programma’s op te zetten die de problematiek in de 
regio positief kunnen beïnvloeden.   

3. (Jonge)mensen opleiden en begeleiden in het opzetten van een eigen bedrijf en de 
verantwoording nemen voor hun eigen leven en de cirkel van 5 meter om hen heen. 

 

3.3 Doelgroepen 
• Jongvolwassenen met een gevarieerd toekomstperspectief. 

• (Werkeloze) jongeren. 

• Jongeren en jongvolwassenen die uit de criminaliteit komen of willen komen. 

• Jonge kinderen (al dan niet in schoolverband). 

• Gehandicapte kinderen. 

• Kinderen die op straat leven, wees- en verwaarloosde kinderen. 

• Slachtoffers van HIV/Aids, seksueel of huiselijk geweld. Bejaarden en alleenstaande ouderen. 
 
Uitgangspunten bij het werken met deze doelgroepen zijn: 

1. Samenwerking: niet ik, maar wij. 
2. Werken aan zelfvertrouwen. 
3. Het zien van andere, positievere mogelijkheden. 
4. Mentorschap over kwetsbare doelgroepen, zowel individueel als groepsgewijs. 
5. Het vergroten van vaardigheden die belangrijk zijn voor het vergroten van de kans op een 

redelijke toekomst. 
 

3.4 Wat is er in afgelopen drie jaar al gerealiseerd? 
Toen in maart 2015 het terrein van de leegstaande Twee Rivieren School beschikbaar kwam voor 
ons, was het zaak om de stand van zaken op te nemen en een plan van aanpak te maken om het 
enigszins bruikbaar te maken. 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. Het terrein was overwoekerd met struikgewas.  
 
Het enorme terrein en het gebouw boden naar onze mening zoveel mogelijkheden voor  kinderen uit 
de omgeving op een veilige, gezonde en leuke leer- en speelomgeving, voor de begeleiding en 
rehabilitatie van probleemjongeren en voor de opvang van slachtoffers van seksueel en huiselijk 
geweld, dat wij met alle betrokken partijen aan de slag zijn gegaan. Er moest echter wel veel 
gebeuren:  

• Het hele hek rond het terrein moest hersteld of vernieuwd worden 

• Het buitenterrein moest worden ontdaan van struikgewas 

• Alle ruiten waren uit het gebouw geslagen 
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• De deuren waren gestolen 

• Geen één plafond was nog heel 

• Alle elektrische bedrading en waterleiding waren gestolen (koper) 

• Het sanitair was totaal verwoest 

• De vloeren waren vernield 

• Etc. etc. 
 
In juli 2015 hebben we met een groep lokale vrijwilligers, jongeren, ouders en andere mensen uit de 
gemeenschap  en een aantal boeren uit de omgeving het hele terrein schoongemaakt. We hebben 
een planning gemaakt welke werkzaamheden in welke volgorde moesten worden uitgevoerd, waarbij 
de beslissing werd genomen dat we in 2015 de eerste helft zouden gaan herstellen en in 2016 de 
tweede helft van het gebouw.  
 
In augustus 2015 arriveerde een groep Nederlandse vrijwilligers, die direct aan de slag zijn gegaan 
met herstel- en verbouwingswerkzaamheden aan het gebouw. 
Daarna werd de eerste helft van de school in gebruik genomen door 85 kinderen in de leeftijd van 3 
t/m 5 jaar. De zogenaamde pre-school leeftijd. De kinderen worden begeleid door twee 
gekwalificeerde onderwijskrachten en een zestal vrijwilligers.  
In Zuid-Afrikaanse media zijn in 2015 verschillende berichten geplaatst over het project. Deze kunt u 
hier nalezen: 
 
http://www.news24.com/SouthAfrica/Local/Express-News/Old-school-gets-new-lease-on-life-
20150811 
 
 
In augustus 2016 heeft een tweede groep vrijwilligers fase 2 gerealiseerd. Dat betekent dat nu in 
totaal zes lokalen, een hele sanitair groep en een invalidentoilet gereed zijn voor gebruik. Er is een 
groot voetbalveld met bijbehorende toiletgebouwen gerealiseerd. Daarnaast is er een grote “Jungle 
Gym” gebouwd, wat voor de kinderen het mooiste is wat zij ooit gekregen hebben. In het kader van de 
Happy Home projecten zijn ook een aantal shacks opgeknapt waaronder de shacks van twee 
bejaarde vrouwen. De ene vrouw is zwaar gehandicapt, terwijl de andere een aantal zwerfkinderen 
opvangt in haar shack. Deze shacks zijn gerepareerd door onze vrijwilligers in samenwerking met 
inwoners van de twee. De motiverende werking die hiervan uitging was enorm. Buren van de bejaarde 
vrouwen hebben nu besloten om de ene dame te helpen met “haar zwerfkinderen” en de andere dame 
wordt iedere dag bezocht, er wordt eten voor haar verzorgd en zij wordt twee keer per week 
gewassen. 
 
In het jaar 2017 zijn door verschillende vrijwilligers- en studentgroepen aanvullende werkzaamheden 
verricht, zoals het buitengebouw opgeknapt en vernieuwd. Er is een start gemaakt met de 
herinrichting en renovatie van een centrale kantine en bakkerij. Er zijn twee lokalen ingericht voor het 
verblijf van blinden en ouden van dagen. Het stuk agrarische grond is geheel ontdaan van onkruid 
bomen. Er is een eerste tunnelkas gebouwd. De grond van het binnenterrein en voetbalveld is 
voorzien van gras en een bevloeiingsinstallatie. 
 In het kader van de Happy Home projecten zijn ook een aantal shacks opgeknapt. 
 
Maar er is veel meer gebeurd. Onze doelstelling is altijd geweest om (jonge) mensen met elkaar te 
verbinden en te laten 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 vanuit het hart opgevoerd en was een staaltje 
van grote professionaliteit onder de jeugd in het townships.  

http://www.news24.com/SouthAfrica/Local/Express-News/Old-school-gets-new-lease-on-life-20150811
http://www.news24.com/SouthAfrica/Local/Express-News/Old-school-gets-new-lease-on-life-20150811
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Er is een groep 
geformeerd die 
samen met onze 
studenten verder 
gaat werken aan 
ontwikkeling en 
motivatie onder de jongeren in Ritchie. 
 
In 2018 zijn we hier mee verder gegaan 
en onze inzet van de afgelopen jaren 
heeft succes. We hebben een 
enthousiaste groep jonge mensen 
gevonden, die uit zichzelf een NPO 
gaan oprichten met de naam “The 

Courageous” met het motto “I WILL” Ik heb de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd om hun 
motivatie te versterken en te onderbouwen, maar teambuilding en dienend leiderschap waren ook 
kernzaken in mijn opleiding en educatie. 
XS4ALL is begonnen met het inrichten van een IT lokaal en heeft 5 mensen gestuurd om deze jonge 
mensen op een hoger ICT level te brengen. 
Vrijwilligers zijn begonnen met de renovatie van het sportterrein en tennisveld. Het voetbalveld is 
bruikbaar en voorzien van een watersysteem. 
Het stuk agrarische land is nu helemaal omgeploegd en een aantal groepen zijn bezig met de 
ontginning van hun eigen stukje grond. 
We hebben een basic-verblijf gebouwd voor Zuid-Afrikaanse en Nederlandse studenten en 
vrijwilligers. 
De eerste lesgroepen hebben hun intrek genomen in de lokalen van het oude schoolgebouw. 
De eetzaal en een tijdelijke keuken is in gebruik genomen en geeft al een hele ontspannen sfeer 
tussen alle groepen die op het project aanwezig zijn. 
Het huisje voor onze beheerder is gerenoveerd. We hebben een tweedehands caravan gekocht wat 
als slaapruimte dient voor Klaas en Sanna. Klaas en Sanna voelen zich heel gelukkig. Zij hebben rust 
en ruimte. Ons project heeft hierdoor ook permanent toezicht en bewaking.  
De vloer van de skills store is gegooid. De ijzeren binten, platen en overige constructie is aangekocht 
en wordt opgebouwd na de Zuid-Afrikaanse zomervakantie, dus begin februari. 
De Beers Diamanten heeft ons gesponsord met een noodvoorziening voor water, bestaande uit: 3000 
liter watertank, kleine waterdrukpomp en slangen, zodat we in ieder geval continue water hebben op 
het project. 
 
Een particulier (vriend van mij) heeft ons het geld geschonken wat nodig was om een grotere bus aan 
te schaffen. Dit was een wens van de laatste jaren wat nu gehonoreerd is. We hebben al diverse 
groepen bejaarden, gehandicapten en kleine kinderen naar het centrum kunnen vervoeren, wat voor 
hen vroeger niet bereikbaar was. 

 
Met Wilde Ganzen hebben wij een onderzoek uit laten voeren door mensen van de Universiteit van 
Utrecht naar de impact van onze “Circulaire Ontwikkelings Versterking”. Het rapport was heel positief 
en in januari hebben wij vervolggesprekken met Wilde Ganzen over samenwerking en implementatie. 
Voor meer details verwijs ik naar ons Eindverslag 2018, wat bij dit plan is gevoegd. 
 
Fase 1, 2, 3 en 4 van het Regenboogproject werden zo gerealiseerd.  
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3.5 Inbreng door de overheid, bedrijfsleven en de gemeenschap 
Het Ministerie van Publieke Zaken (Public Works) heeft het schoolterrein ter 
grootte van 10 hectare formeel beschikbaar gesteld middels een lease van 30 
jaar. 
Het Ministerie van Sociaal Welzijn (Social Welfare) assisteert het project met het 
reguleren van de kinderopvang, volgens de huidige regelgeving.  
Vrouwen uit de nabijgelegen Townships Motswedimosa en Rietvale helpen hier met de opvang van 
kinderen, het koken en het doen van de was.  
Het ministerie van  Sport, Kunst en Cultuur (Sport, Art en Culture) heeft bindende afspraken gemaakt 
voor samenwerking met ons en de jeugd van Ritchie. 
 
Lokale en regionale bedrijven die tot op heden het project gesponsord hebben, zijn de volgende: 
Kimberley Aluminium & Glass  Nieuwe ramen en kozijnen 
GWK Ltd.    Omheining 
AGRI Unie    Ontginning en beplanting terrein 
Label Lab    Toegangsbord  
De Beer Mining Company  Materialen, gereedschap, water(nood)voorziening 
Vermeulens Boumateriale  Bouwmaterialen 
Coastal Hire    Huur van gereedschappen 
Edwards Farming   Verwijderen van “Pes” bomen 
Herman Galama   Agrarische ondersteuning en waterhuishouding 
 
Andere bijdragen, in de vorm van onder meer kleine financiële bijdragen, voeding voor de groepen 
kinderen die nu al in de opgeknapte lokalen in de kinderopvang zitten en speelmaterialen, komen van 
boerenbedrijven, de wat welgesteldere particulieren en lokale kerken. Mensen uit de omliggende 
gemeenschap Ritchie helpen vooral met mankracht.  

 



                                                                                                                                                       

10 

3.6 Planning voor 2019 
Doordat Saxion Hogeschool zich voor minimaal zes jaar aan onze projecten 
verbonden heeft met alle (20) academies gaan er vanaf februari 2018 regelmatig 
studenten alleen of in groepsverband naar Ritchie om daar stage te lopen, een 
minoropdracht uitvoeren of onderzoek doen in verband met een 
afstudeeropdracht. In 2019 zullen ook de eerste studenten van Aeres 
Hogescholen naar Zuid-Afrika gaan om zich specifiek te richten op (bio) landbouwkunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als vorige jaren, afhankelijk van het aantal opgaven, gaan één of twee groepen van tussen de 10 
en 35 (zowel Nederlandse als Zuid-Afrikaanse) vrijwilligers naar Ritchie. Deze groepen gaan onder 
leiding van vrijwilligers en onder de supervisie van Ton van der Smit (projectleider) en Antoinette 
Knapen (Coördinator Backoffice) verder aan de slag op het regenboogproject, in nauwe 
samenwerking met een Herman Galama invloedrijke boer uit Modderrivier en heel betrokken met de 
lokale bevolking. Herman heeft veel verstand van de plaatselijke agriculture mogelijkheden. Wij zullen 
ook ondersteund worden door lokale vrijwilligers, werkeloze jongeren, ouders en anderen die mee 
willen helpen. 
 
Concreet willen we in 2019 het volgende realiseren 
 
Bouwkundig: 

• Huis voor bakkerij opzetten en renoveren   

• Solarenergie voor bakkerij, restaurant, IT lokaal en verblijfsruimte    

• Verdere aanpassing en inrichting van een IT lokaal    

• Mastersleutelsysteem installeren 

• Meer en betere aanpassingen maken voor rolstoelgebruik 

• Uitbreiding Junglegym en speelfaciliteiten voor kleine kinderen 

• Zwembad voor zwemles voor kinderen 

• Uitbreiding van sportfaciliteiten en een atletiekbaan 
 

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

• Happy Homes project, 5 shacks goed bewoonbaar maken  
 

Inrichting: 

• Centrale eetzaal en keuken inrichting 

• Betere inrichting van verblijfsruimten, kasten, bureaus, aftimmering 

• Inrichten van een lokaal voor kinderen met een beperking 

• Inrichten van een creativiteitslokaal 

• Inrichting van de Skills Store 
 
Logistiek en presentatie: 

• Vervoer (pick-up) aanschaffen voor vervoer van goederen en agrarische producten 

• Bedrijfskleding voor The Courageous en mensen die op het centrum werken 
 
Aanpassingen terrein: 

• (zie https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eye-for-others/) 

• Bouwen van meer tunnelkassen 

• Waterbevloeiingssysteem aanleggen 

• Waterpomp verder renoveren en bruikbaar maken  

• Planten van Pecannoot bomen 

• Tuin binnenzijde gebouw opknappen en herstellen 
 

Opleiding en educatie: 

• SEDA gaat jonge mensen opleiden in Small Business 

• Trainers gaan skill training geven in de loods voor vakopleiding 

• Ik ga politiemensen coachen in wijkgerichte surveillance en toezicht samen met CPF 

https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eye-for-others/
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• Studenten uit Nederland gaan (kleine) projecten uitvoeren samen met 
The Courageous 

 
De begroting achterin dit projectplan betreft de financiering van deze 
werkzaamheden. 

 
3.7 Implementeren van programma’s 

Hoewel er nog steeds gewerkt wordt aan de concrete invulling van de beoogde programma’s, vinden 
er nu al veel activiteiten plaats in het centrum. Er zijn bovendien meerdere partners waar wij mee in 
overleg zijn voor een goede opzet van programma’s voor de beoogde doelgroepen: kinderen, 
jongeren, gehandicapten en slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld. Onderstaande beschrijving 
is dus op dit moment nog indicatief, maar krijgt steeds meer vaste vorm. 
Belangrijke partners zijn: SEDA (https://www.kimberley.co.za/places/kimberley/business/seda/)  
 
The Courageous         Women of Purpose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jongerenwerk  
Wij gaan meer en meer zoeken en samenwerken met plaatselijke organisaties. 
Wij willen in samenwerking met hen en met ondersteuning van studenten en vrijwilligers bestaande 
organisaties versterken en professionaliseren.  
The Courageous is een groep die wij in 2018 hebben gevormd en gestalte gegeven. Zij zijn bezig om 
hun NGO status te verwerven, een centrale bankaccount te gaan openen en een gedeelte van ons 
centrum verder te ontwikkelen in onderdelen van Small Business, agricultuur en sport. 
Een vervolg van de cursus die XS4ALL heb gegeven heeft zal vervolgd worden. Het IT lokaal wordt 
uitgebreid en gebruikt voor gerichte lessen aan kinderen en ouderen. 
The Courageous willen graag lokale mensen trainen en voorlichting geven in de lesstoffen die zij 
vanuit SEDA, SAXION en AERES ontvangen (hebben). 
Verder worden er ook sportprogramma’s ontwikkeld, onder meer in de vorm van toernooien, waardoor 
het verenigingsleven voor de jongeren een interessantere invulling gaat worden dan de criminaliteit.  
 
Wijkcentrum: 
In nauwe samenwerking met de organisatie Women of Purpose willen wij het eerste wijkcentrum gaan 
bouwen en inrichten.  
Nog steeds zien wij ons centrum als een ontwikkel centrum, waar mensen geholpen worden 
vaardigheden te ontwikkelen en te versterken. 
In de woongebieden (tussen de 2,5 km en 5 km verwijderd van ons centrum) vindt er veel plaats en 
heel veel criminele of rand criminele activiteiten. Slachtoffers of betrokkenen durven of kunnen (nog) 
niet naar het centrum te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.kimberley.co.za/places/kimberley/business/seda/
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Women of Purpose richt zich op getraumatiseerde mensen in het algemeen, 
maar in het bijzonder op gehandicapten, kleine kinderen en oude van dagen. 
Women of Purpose is een aantal jaren geleden opgezet door Dorothy 
Mazingane.  
Zij heeft College gelopen en gaat zich in 2019 met onze hulp voorbereiden op 
haar laatste examen voor de UNISA, zodat zij haar Universitaire studie in juli 
2019 kan afronden. Dorothy is een krachtige vrouw die de NPO Women of Purpose drijft en beheert. 
Zij werkt samen met een 8 andere vrouwen. Zij is manager geweest bij vestigingen in Johannesburg 
en Klerksdorp van een groot Zuid-Afrikaans winkelketen. 
Het wijkcentrum zal bemenst worden door vrouwen van Women of Purpose. Zij zullen naar aanleiding 
van gesprekken iemand doorsturen naar arts, politie CPF of ons centrum. 
 
De afgelopen twee jaar hebben wij mede geholpen om het CPF op te zetten in Ritchie. 
Het Zuid-Afrikaanse concept van een Community Policing Forum is een mix tussen burgerwacht en 
wijkagent.  
In overleg met politie willen we gaan beginnen met een wijkagent te koppelen aan een CPF-er en hen 
te verbinden aan het wijkcentrum. 
 
Deze opzet zal grote slagingskans hebben, omdat mensen zich veiliger voelen “dicht bij huis” hulp te 
zoeken en zij gaan dan naar een plaatselijke bestaande organisatie die veel goodwill heeft gekregen.  
 
Bij het wijkcentrum gaan we ook studenten betrekken van de hogescholen SAXION en AERES. 
 
Opvang en begeleiding van mensen met een beperking 
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, dag-invulling of begeleiding.  
Ons streven is nog steeds 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.  
Professor Adri Vermeer, emeritus hoogleraar Orthopedagogie van de universiteit van Utrecht heeft 
toegezegd betrokken te willen zijn bij ons programma. 
Adri wil studenten begeleiden en adviseren in hun opdrachten gericht op de mensen met beperkingen. 
Maar hij wil ook betrokken zijn bij de daadwerkelijke implementatie van programma’s. 
 
Opvang van blinden door “Home Sky Centre” 
De stichting Home Sky Centre heeft van ons een lokaal ter beschikking gekregen voor de opvang van 
25 blinde mensen. Studenten vanuit Nederland die aangestuurd worden door de Zuid-Afrikaanse 
blindeninstituut gaan programma’s ontwikkelen zodat blinde mensen weer een “normale” plaats in de 
maatschappij kunnen innemen. Daarnaast zijn de contacten op ons centrum van jong en oud heel erg 
belangrijk in het ontwikkelen van de sociale cohesie tussen de verschillende groepen binnen de 
gemeenschap al dan niet beperkt of met een handicap. 
Wij zijn nu in staat om deze mensen op bepaalde tijdstippen te vervoeren naar ons centrum, omdat we 
eindelijk de beschikking hebben gekregen over een grote bus. 
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Inkomens genererende activiteiten: 
Tegenover de school ligt een braak stuk terrein van ca 6 ha, waarvoor wij 
toestemming hebben gekregen om te gebruiken en waarop bovendien water 
beschikbaar is. De grond is nu geheel ontdaan van bomen, onkruid en wortels. 
De eerste stukjes zijn beplant en er is op een aantal stukjes (door The 
Courageous) zaad ingezaaid.  
De loods voor vakopleiding wordt in 2019 afgemaakt en we gaan en plan maken voor de inrichting 
zodat we laagdrempelig vakopleidingen kunnen aanbieden. We zijn hierover in overleg met het 
Ministerie van Sociale Zaken voor het inzetten van professionele trainers. 
The Courageous hebben in 2018 hun eerste ICT-training gehad van XS4ALL uit Amsterdam. Zij 
begeleiden nu al (jonge) mensen in het gebruik van de computer.  
In 2019 wordt de training vervolgd en de capaciteit uitgebreid. Wij willen mensen leren dat de 
computer gebruikt kan worden voor “Developing” in plaats van alleen maar “Consuming”. 
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3.8 Betrokkenheid vanuit Nederland; de Circulaire Ontwikkelings 
Versterking 
Onze projectleider Ton van der Smit heeft altijd al een bepaalde weerzin gehad 
tegen “hulpverlening” en dat is in de twintig jaar dat hij in Zuid-Afrika projecten 
begeleid meer en meer versterkt.  
De term hulpverlening wordt veel te veel gebruikt als een geven zonder dat de 
ontvanger daar iets voor hoeft te doen.  
Het geven moet naar zijn mening gericht zijn op versterking en ontwikkeling beide partijen en moet 
dus een circulaire stroom hebben. Hij ziet het als heel belangrijk dat (jonge) mensen gaan ontdekken 
dat geluk niet afhankelijk is van bezit en dat wijsheid iets anders is dan veel weten.  
Als jonge mensen het door hen geleerde in Zuid-Afrika in de praktijk kunnen brengen en dat doen 
samen met (jonge) mensen uit Zuid-Afrika, dan is dit een verdieping en versterking van beide partijen.  
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=U1--
mZpZV8M&index=1&list=PLURvgOZESX3kVfF9FJQvu9m6GnOCuZLPf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader daarvan is Ton een aantal jaren actief geweest om goede contacten te leggen in het 
onderwijsveld. Dit heeft nu geresulteerd in samenwerkingsverbanden en afspraken tussen Eye For 
Others en aantal onderwijsinstellingen, te weten: 
 

• Saxion Hogeschool te Enschede en Deventer 

• AERES (landbouw) Hogeschool te Dronten en Almere 

• Veluws College Walterbosch in Apeldoorn 
 

Deze scholen gaan de volgende deelprojecten uitvoeren of voorbereiden. 
 
In 2017 zijn 85 studenten en 25 vrijwilligers naar Zuid-Afrika geweest. 
In 2018 zijn 45 studenten en 20 vrijwilligers naar Zuid-Afrika geweest. 
Zij hebben daar veel veldwerk en onderzoek gedaan. Op basis daarvan gaan wij verder in het 
ontwikkelen van de circulaire versterkingsgedachte. 
Voor 2019 hebben zich de eerste 25 studenten al aangemeld en hebben wij al een vrijwilligersgroep 
van 20 personen. 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U1--mZpZV8M&index=1&list=PLURvgOZESX3kVfF9FJQvu9m6GnOCuZLPf
https://www.youtube.com/watch?v=U1--mZpZV8M&index=1&list=PLURvgOZESX3kVfF9FJQvu9m6GnOCuZLPf
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Concreet betekend dit: 
 

• Vanaf februari 2019 gaan er steeds studenten van verschillende 
academies van Saxion, al dan niet in groepsverband, met begeleiding 
van Ton naar Zuid-Afrika om verder te werken aan het Basis Masterplan 
wat door de vorige groepen is opgesteld 

• In April gaan de eerste drie studneten van AERES naar Ritchie om daar een basisplan te 
gaan maken voor (BIO) agricultuur 

• De focus van het stuk agrarische land zal gericht zijn op de ontwikkeling van BIO-gewassen, 
onderwijs en training voor het kweken van eigen groenten en onderwijs in het ontwikkelen van 
het besef dat gezonde voeding een basis is voor een gezond lichaam 

• Vanuit het plan en werkzaamheden worden er de komende 6 jaar studie/werk plaatsen voor 
studenten van alle academies van de Saxion, AERES en andere hogescholen aangeboden 
om in Zuid-Afrika voor kortere of langere tijd een studieopdracht te vervullen  

• Alles moet gericht zijn op de ontwikkeling van de gemeenschap, maar ook moet de 
studieplaats gericht zijn op versterking en ondersteuning van het regenboogproject 

• Er wordt verder gewerkt aan de implementatie van meer soorten sportactiviteiten voor abled 
en disabled 

• Er wordt verder gewerkt aan gehandicapte integratie in het project zodat deze groep zich ook 
kan ontplooien. Wij willen de gemeenschap leren dat niet de handicap, maar de omgeving 
mensen uitschakelt 

• Vrijwilligers gaan de wijk in of blijven op het centrum, om een ieder met zijn specialiteit, 
(jeugd)ervaring, hart en handen mensen en gezinnen, warmte en liefde te geven, wat zich 
vertaald in daadwerkelijke activiteiten en (her)bouw werkzaamheden 

• Leidsters van crèches en hun kinderen krijgen dagdelen opleiding en bijscholing op het 
centrum. Kinderen kunnen dan tevens gebruik maken de Jungle-gym, waar ook motoriek-, 
teambuildende- en leiderschaps- gerichte oefeningen uitgevoerd gaan worden 

 
 

Zie ook voor een impressie de uitzending van RTL4 Lifestyle 
Experience op: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2d8MBwg3V8A&t=3s 
 
 
Het toegangsbord dat door is Ton ontworpen en door een lokale sponsor gemaakt wordt voor bij de 
ingang van het terrein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

3.9 Verwachte resultaten 
Het Regenboogproject wordt een gemeenschapscentrum waar allerlei activiteiten worden opgezet ten 
dienste van de omliggende arme gemeenschap van Ritchie, waaronder professionalisering van de 

https://www.youtube.com/watch?v=2d8MBwg3V8A&t=3s
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crèches (met een focus op kinderen met een beperking), jongerenwerk, 
sportvoorzieningen en een dagbesteding voor mensen met een beperking. 
Ouderen zullen een lokaal krijgen waar ze creativiteitstherapie krijgen.  
Groepen jongeren en ouderen zullen gerichte opleidingen krijgen op het gebied 
van IT, Agricultuur, Small Business, sport en bewegen. 
Daarom zal het restaurant goed en deugdelijk ingericht moeten worden, zodat al 
die mensen hun pauzes in een aparte ruimte kunnen genieten. Wij kunnen hen (gezonde) maaltijden 
aanbieden en periodiek specialiteiten op de kaart gaan zetten als oliebollen, verschillende soorten 
pannenkoeken, stamppot enz. 
 
Het Regenboogproject werkt op basis van een cirkel van de Zeven Gouden V’s; 

1. Vrede 
2. Veiligheid 
3. Vaardigheid 
4. Verbinding 
5. Vorming 
6. Verdraagzaamheid 
7. Versterking 

Daardoor wordt dit een plaats waar veiligheid, ontwikkeling, vorming, versterking, tolerantie en 
emancipatie centraal staan.  
Het regenboogproject zal een platform worden waar verschillende maatschappelijke organisaties 
kunnen samenwerken, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk programma’s op kunnen zetten die 
de problematiek in de regio positief kunnen beïnvloeden.   
 
Het regenboogproject verandert, nu al aantoonbaar, de mentaliteit in de gemeenschap van ‘Ik 
en Jij’ naar ‘Wij en Ons’!     

 

3.10 Toezicht en verslaglegging  
Vanuit het bestuur van Eye For Others gaat Ton van der Smit enkele malen per jaar naar Zuid-Afrika. 
Ton is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen en doet dit met veel 
plezier en aandacht, zowel schriftelijk als met foto’s en op video. Daarnaast zullen ook de leden van 
de Backoffice (Antoinette Knapen als coördinator en Arnold Dubbelman als Webbeheerder) een aantal 
weken aanwezig zijn om de vrijwilligersgroepen te begeleiden en toezicht te houden op de uit te 
voeren werkzaamheden.  
Het Nederlandse team werkt op locatie intensief samen met het bestuur en de vrijwilligers van Miracle 
of the Heart, The Courageous, Women of Purpose, CPF en de inwoners van Ritchie. 
Politie, onderwijs, sport en toerisme zijn sparring- en werkpartners.  
In periodes dat er niemand van het EFO-bestuur aanwezig is in Zuid-Afrika, zijn de contacten met het 
lokale bestuur van Miracle of the Heart, The Courageous en Women of Purpose zodanig intensief dat 
overleg geregeld plaatsvindt via telefoon en skype.  
 

3.11 Continuïteit  
Stichting Eye For Others en partner Miracle of the Heart hebben schriftelijk vastgelegd dat de 
continuïteit van het project mede 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.  
Aangezien de omvang van het project en de betrokken organisaties en vrijwilligers dermate groot is 
hebben wij als Eye For Others en Miracle of the Heart besloten om een bestuurder aan te stellen die 
op parttime basis de dagelijkse aansturing en controle gaat uitvoeren op het Regenboog Project, 
daarnaast de gemaakte afspraken bewaakt een aanstuurt. Voor deze functie hebben wij een bedrag 
van € 5.000,= begroot. 
 
Vele 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.  
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4 Begroting en dekkingsplan Regenboogproject fase 5 
  Wisselkoers voor 2019 wordt geschat op 14,50 Rand = 1 Euro. 
 
 

1 Bouwkundig  

 Huis voor bakkerij aanpassen en renoveren € 8.500,00 

 Solarenergie voor bakkerij, restaurant, IT lokaal em verblijfsruimten € 12.500,00 

 Verdere aanpassing en inrichting voor een ICT lokaal € 6.200,00 

 Mastersleutelsysteem installeren € 1.500,00 

 Meer  en betere aanpassingen voor rolstoelgebruik € 1.250,00 

 Zwembadje voor zwemles voor kinderen € 1.250,00 

 Uitbreiding sportfaciliteiten en een atletiekbaan € 1.000,00 

 Uitbreiding Jungle-gym en speelfaciliteiten € 13.000,00 

1A 1e Wijkcentrum bouwen in Rietvale samen met Women of Purpose € 7.750,00 

1B Happy Homes Project  

 5 shacks goed woonbaar maken (€ 2.500,= p.st) € 12.550,00 

 Subtotaal € 65.500,00 

2 Inrichting  

 Centrale eetzaal en keuken inrichting € 8.600,00 

 Betere inrichting verblijfsruimten, kasten, bureaus, verlichting € 5.250,00 

 Inrichten lokaal voor kinderen met een beperking € 2.500,00 

 inrichten van een creativiteitslokaal € 2.500,00 

 inrichten loods voor vakopleidingen € 6.200,00 

 Subtotaal € 25.050,00 

3 Logistiek en vervoer  

 Pick-up voor vervoer groenten en goederen € 14.000,00 
 Bedrijfskleding voor The Courageous die op het project werken € 1.300,00 

 Subtotaal € 15.300,00 

4 Aanpassingen terrein  

 (zie https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eye-for-others/ 

 Bouwen van meer tunnelkassen € 11.500,00 

 Waterbevloeiingssysteem aanleggen € 7.500,00 

 Waterpomp verder renoveren en bruikbaar maken € 4.500,00 

 Planten van bomen rond het terrein € 3.500,00 

 Tuin binnezijde gebouw opknappen € 4.500,00 

 Subtotaal € 31.500,00 

5 Supervisie € 8.000,00 

6 Opleiding en training  

 van lokale medewerkers (incl. materialen € 8.000,00 

 SEDA opleiding voor jonge mensen € 3.250,00 

 Training voor vaardigheden € 4.500,00 

 Training politiemensen voor wijkgerichte surveillance (doe ik zelf) € 0,00 

 Studenten uit Nederland gaan projecten uitvoeren € 0,00 

 Subtotaal € 15.750,00 

   

 Dekkingsplan  

 Sponsoring in Zuid-Afrika (trainingen en trainingsmaterialen) € 9.750,00 

 Sponsoring in Zuid-Afrika € 30.000,00 

 Sponsoring Wilde Ganzen € 15.000,00 

 Inbreng door Nederlandse vrijwilligers € 30.000,00 

 Gegarandeerde dekking € 84.750,00 

   

 Samenvatting   
1 Bouwkundig € 65.500,00 

2 Inrichting € 25.050,00 

3 Logistiek en vervoer € 15.300,00 

4 Aanpassingen terrein € 31.500,00 

5 Supervisie   € 8.000,00 

6 Opleiding en training € 15.750,00 

 Projectmanagement, organisatiekosten en fondswerving € 12.500,00 

 Totaalkosten Regenboogproject CiOnVe 2019 € 173.600,00 

   

 Gegarandeerde dekking € 84.750,00 

 Nog benodigd bedrag uit fondsenwerving € 88.850,00 

https://www.eyeforothers.nl/niewsitem/video-toekomstplannen-eye-for-others/
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Toelichting 

Een gedeelte van dit project wordt gesubsidieerd door Wilde Ganzen, waarmee 
wij al jaren zeer prettig samenwerken.  
Wij zijn lid van het kennisnet van BIS.  
BIS heeft ons in de afgelopen jaren intensief ondersteund door met ons mee te 

denken over de financieringsmogelijkheden en heeft ons geassisteerd bij het opstellen van een 

professionele aanvraag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apeldoorn, januari 2019 
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 
 

              “It always seems impossible, until it’s done” 
Nelson Mandela 


