
              
 
 
 
 
 
  

Eindverslag Projectleider 
Regenboogproject  
Fase 5 - 2019 

“Afsluiting” 

BEDANKT VOOR UW STEUN!  
Wij willen u met dit eindverslag opnieuw 
of nogmaals hartelijk bedanken voor uw 
hulp en ondersteuning bij ons project. Wij 
hebben ons plannen voor een groot 
gedeelte, met wat verschuivingen, 
kunnen realiseren. 
 
 

Stichting  
Eye For Others 
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1 Uitgevoerde activiteiten en wat is er gebeurd in 2019 
 
Wij hebben de laatste fase van het Regenboogproject afgerond. 
Eindverantwoordelijke voor het Regenboogproject is en was het bestuur 
van Miracle of the Heart, de Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie. 

Miracle of the Heart heeft een manager 
aangesteld die de dagelijkse gang van 
zaken begeleid, maar ook zelf training 
en les geeft op het centrum. Zij heeft 
contacten met diverse overheids- en 
opleidingsorganisaties.  
Het centrum wat door ons is opgebouwd 
voldoet aan de verwachtingen en wordt 
gebruikt waarvoor het bestemd is, een 
trainings-, opleidings- en sportcentrum 
voor de gemeenschap. 
 

Uiteindelijk was het onze bedoeling om het centrum zelfstandig te laten opereren en dat moment is 
eind 2019 bereikt. 
Indien nodig kunnen op verzoek van Miracle of the Heart nog deelprojecten worden uitgevoerd waarbij 
wij dan studenten en vrijwilligers in kunnen zetten. 
 
We mogen ons met gepaste trots feliciteren met het bereikte resultaat, maar het betekend niet dat we 
stil gaan zitten. We blijven betrokken met de gemeenschap in en rond Ritchie. Daarvoor zijn er al 
plannen gemaakt voor invulling van de opleidingsloods en kleinschalige projecten in de gemeenschap 
waar de nood nog steeds hoog is. 

  
Vrijwilligers zijn actief geweest met de uitvoering van de 
geplande werkzaamheden. Heel bijzonder was 
Dat een moeder en haar dochter twee maanden op ons 
project zijn geweest, de shacks hebben afgebouwd en 
heel actief zijn geweest met de jongeren van The 
Courageous. 

 
Er zijn twee shacks nieuwgebouwd en twee shacks zijn 
gerenoveerd. 
We hebben een zwembad gekocht en vrijwilligers zijn 
ook begonnen om ouderen zwemvaardigheden en 
veiligheid issues bij te brengen. Nabij Ritchie ligt de 
Rietrivier. Teveel kinderen en jonge mensen beseffen niet wat het gevaar is om het water in te gaan 
als je geen vaardigheden hebt. 
 
Er vinden trainingen plaats in de door ons opgeknapte klaslokalen en het gerestaureerde restaurant 
wordt gebruikt door de mensen die op het centrum zijn. 
 
De loods voor de vaardigheidstrainingen is afgebouwd en in 2020 gaan we een vervolg daarop geven. 

  
We hebben de afgelopen jaren gezien dat het centrum 
volkomen voldoet in de behoefte van een grote groep 
mensen, doch er is een groep die nog steeds buiten de 
boot valt. Dat zijn de vaak werkloze armere mensen in de 
shack gedeeltes.   
De kinderen ondervinden weinig of geen sturing van hun 
ouders en ouderen kunnen zich vaak moeilijk 
voortbewegen. Ook ontbreekt het aan sociale 
vaardigheden of contacten om vanuit hunzelf naar het 
centrum te gaan. 
 

Daarvoor zijn er tussenstations nodig. 
Jonge mensen uit “onze” groep zijn het initiatief gestart om samen met ons kleine opvangeenheden te 
stichten/maken en daardoor laagdrempelig, kinderen en (jong) volwassenen te ondersteunen in 
positieve keuzes. 
 
Hier gaan we onze projecten de komende jaren op richten. 
U leest hier meer over in het Projectplan van 2020 met als kern item “Helpende Handen”. 
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Eén van de grote successen van dit jaar is wel dat wij op het centrum zijn 
begonnen met een aantal vrouwen instructie te geven in handvaardigheden, 
zoals breien, naaien, creatieve vaardigheden hergebruik van afval enz. Deze 
vrouwen hebben besloten op eigen naam en kracht in de gemeenschap te gaan 
werken om op die manier ook mensen te activeren 
handvaardigheden te gaan beoefenen en training te 
ondergaan. 
Zij hebben met elkaar in de laatste drie maanden van 2019 
voor ongeveer 7000 rand (ca 425 euro) verdiend met hun 
brei en handvaardigheidsactiviteiten.  
Zij willen met ons samenwerken in de kleinschalige 
buurtcentra. Zij hebben een organisatie opgericht die zij in 
het Afrikaans “De Helpende Hande” noemen.   
 

Onze vrijwilligers hebben samen met een groep jonge mensen een 
opvangunit gebouwd voor Women of Purpose in Rietvale. We hebben 
dit project tevens gebruikt om (jonge) mensen handvaardigheid bij te 
brengen 
 
 
 
 
 
 

 
Door de inzet van studenten van de Agrarische Hogeschool 
Aeres, hebben wij een twintigtal groentetuinen in de 
gemeenschap aan kunnen leggen. Hierdoor is er een 
verschuiving ontstaan in de plannen. Het was ook een groot 
succes, en ….. de groentetuinen functioneren nog steeds. 
  

 
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 contact hebt met overheid en 
publieke sector. Hij heeft veel één op één gesprekken 
met de plaatselijke counselors, met vertegenwoordiging 
van departementen, maar met name zijn de contacten 
en samenwerking met de politie van cruciaal belang.  
 

 
RTL 4 heeft in het laatste programma Lifestyle Experience ons naar voren gehaald. Er is een mooie 
documentaire gemaakt over ons project en een jaar geleden uitgezonden. 
 
De documentaire is nog steeds actueel en u kunt hem nog steeds bekijken 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2d8MBwg3V8A 
 
Wij proberen op een positieve manier (gratis) in 
het nieuws te komen en dat is ook verleden jaar 
gelukt. We kregen de kans om in een 
rechtstreekse uitzending van NPO 5 
Arbeidsvitaminen, vanuit Ritchie een live verslag 
te geven. Er kwamen hele positieve reacties op 
van luisteraars die geraakt waren door onze 
passie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2d8MBwg3V8A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2d8MBwg3V8A
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Veel is gedaan met studenten van 
Saxion uit Enschede, Apeldoorn en 
Deventer en van de Aeres 
Hogescholen en Walterbosch 
College in Apeldoorn 
 
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 Zuid-
Afrika te gaan en daar te ondervinden wat Circulaire 
Ontwikkelings Versterking inhoud. 
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, hoe dan ook.   
 
 

2a Afwijkingen en waarom 

 
De prijzen in Zuid-Afrika zijn ook dit jaar 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, de agrarische ontwikkeling, en de start van de kleinere wijkcentra. 
 
Door het overlijden van Sanna (wat ons nog 
steeds diep in ons hart raakt) hebben wij de 
plannen voor het restaurant laten vervallen. We 
hebben in maart een memorial bijeenkomst 
gehouden ter nagedachtenis aan haar lieve leven 
en haar inzet voor het project. Op dit moment ligt 
onze zorg meer bij onze “Oom Klaas”. Hij is 72 en 
mist de sturing van Sanna enorm. We hebben 
gezorgd dat hij een onderkomen heeft nabij een te 
starten wijkcentrum. Hij is nu ontzorgt van de last 
van het centrum en is meer creatief bezig samen 
 

 met zijn buren, onze vrijwilligers en de vrouwen van Helpende 
Hande. Hij geniet daarvan.  
Zijn grote cadeau was een kippenhok wat wij voor hem 
gebouwd hebben. Hij heeft nu 8 kippen en verkoopt de eieren  
voor een stukje extra inkomen. 
 
 
 

 
Hoewel het aantal vrijwilligers en studenten nagenoeg gelijk is gebleven hebben 
wij de financiële doelstelling voor de vrijwilligers wel gehaald. Onze vrijwilligers 
en studenten hebben zich enorm ingezet om begrote financiële inkomsten te 
realiseren en daarvoor was soms een duik in het diepe nodig.   
 
In hoofdstuk vier vindt u voorlopige budget afwikkeling. De definitieve financiële 
uitwerking ligt bij het bestuur en zal door onze accountant in het 1e of 2e kwartaal 
van 2020 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 en de niet totaal gehaalde sponsoring dat we 
de activiteiten die we hierboven hebben omschreven en waarvan foto’s zijn bijgevoegd, ook met hulp 
van U en onze Zuid-Afrikaanse partners hebben gerealiseerd.  
 
De dankbaarheid geeft ons motivatie, wil en kracht om door te gaan in 2020.  
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2 Programma’s in voorbereiding en samenwerking Hoge 
Scholen. 
Voor 2020 gaan we de kernactiviteiten verleggen naar de shack gedeelten van 
de gemeenschap. 
Samen met de groep “Helpende Hande”, de politie en gemotiveerde bewoners uit de gemeente 
Modderrivier gaan we direct kleinschalige huisnijverheids- en kinderopvangprojecten opzetten.  
 
Voor studenten van Saxion, Windesheim en Aeres Hogescholen is de inschrijving alweer gestart en 
de eerste aanmeldingen zijn binnengekomen. 
 
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 sinds 
2017 Circulaire Ontwikkelings 
Versterking is. Wel willen wij 
ook verantwoording nemen om 
het aantal vliegbewegingen 
terug te brengen en daardoor 
het milieu te ontlasten. Wij 
denken na over meer 
groepsgerichte langdurige 
reizen en niet meer de enkele 
student die voor twee weken 
iets wil doen. 
 
Vanuit de circulaire ontwikkelings gedachte willen wij elkaar versterken. En dat gebeurd vooral lezend, 
luisterend, levend, lerend en lonend. 
 
In 2019 hebben een aantal vrijwilligers en studenten weer of opnieuw contacten tot stand gebracht 
met jonge mensen uit Ritchie. 
Hieruit zijn opnieuw initiatieven ontstaan waaruit verder gewerkt kan worden aan ontwikkeling en 
motivatie onder de jongeren in Ritchie.  
 
Eén van deze initiatieven is dat jonge studenten mensen hebben gemotiveerd om samen met hen 
groentetuinen aan te leggen. Dit is heel belangrijk voor een beter voedingspatroon te creëren en 
daardoor de gezondheid te verhogen. In 2020 gaan we dit nog meer stimuleren. 
 

Er is een nieuw groep met jeugdactiviteiten 
begonnen in een shack gedeelte van Ritchie. 
Zij hadden al heel lang een droom en hebben nu 
dankzij de inspirerende motivatie van onze 
vrijwilligers/studenten hun eerste stappen gezet 
in hun plannen en doelstellingen voor 2020 en 
noemen zich “Moving Forward”. 
 
 

 
Zij hebben op eigen initiatief grond gevraagd/opgeëist bij de gemeente. En samen met hen hebben we 
de omheining gezet.   
Voor 2020 staat nu de invulling van deze grond op de planning en begroting. 
 
Samen met het Walterbosch College en de Blue Match Foundation zijn we begonnen om een 
Cookstove te implementeren en te vervaardigen in Ritchie. Doel is werkgelegenheid, het enorme 
houtverbruik te verminderen en de luchtgezondheid in de shacks verbeteren. 
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In  2020 hebben wij de volgende werkzaamheden gepland:  

• Een eenvoudige opvang bouwen en inrichten voor kinderen in grote 
achterstand situatie.   

• Een laagdrempelig trauma/rehab centrum bouwen voor kinderen en jonge mensen met drugs- 
of drankverslaving.  

• Opzetten van een Cookstove fabriekje in de Loods Vakopleidingen. 

• Uitbreiding materialen en machines in de Loods Vakopleidingen voor de groep vrouwen van 
de Helpende Hande 

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

• Een 2e wijkcentrum bouwen en inrichten samen met de jonge mensen van Moving Forward 
 
Happy Homes project 

• 3 shacks goed bewoonbaar maken of herbouwen. 

 
Opleiding en training van de vrijwilligers en lokale medewerkers (incl materiaal en middelen)

   
 

3 Ontwikkelingen rondom de continuïteit  
 
We hebben gezien dat de activiteiten meer en omvangrijker werden.  
Miracle of the Heart heeft besloten een coördinator/manager/bestuurder aan te stellen over het 
Regenboogcentrum. 
De continuïteit is daardoor op het centrum gewaarborgd.  
 
Wij gaan nu een tussenstation creëren voor mensen en kinderen die eenvoudig niet in staat zijn om 
naar het centrum te gaan of zich daar tussen andere mensen te begeven. 
 
Wij willen hen begeleiden in activiteiten en sportevenementen in hun eigen buurt. 
Wij weten inmiddels uit ervaring dat drank en drugs gebruik wordt gereduceerd als er goede 
alternatieven worden geboden. 
 

 
De politie is hierbij onze vriend.   

 
Er is bij de politie in Modderrivier een nieuwe 
commandant (Captain Deon Rheeder) voor de 
recherche benoemd. 
samen met hem, het hoofd van Social Crime Paul 
Mokwang en mijn vriend Generaal Johan Bean 
willen we gaan kijken naar mogelijkheden hoe we 
de politie in deze activiteiten kunnen betrekken en 
samen kunnen werken. 

 
 
 
Er is door inzet van één ex-student al een hele wijk 
veranderd van chaos in een straat met leuke tuintjes en 
groen voor de deur. Zij was een inspiratie voor de 
vrouwen en jonge mensen om van een wachtende 
houding naar een actieve verhouding te veranderen. Zij 
gaf het voorbeeld en het werkt!   
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4 Gerealiseerde plannen en afwijkingen  
Regenboogproject fase 5 
 
 
Wij hadden een bedrag nodig van € 173.600,00 waar van na een toezegging nog € 81.000,00 uit 
fondswerving. Totaal hebben wij € 145,350,00 gerealiseerd (83,50%), waar van € 52.750,00 uit 
fondswerving. 
 
Wij hebben het tekort op kunnen vangen door een 
aantal items uit de bouwkundige begroting en 
inrichting te schrappen. Ook hebben we de inrichting 
van de keuken en restaurant laten vervallen in 
verband met het overlijden van Sanna. 
 
We hebben de aandacht verschoven naar het eerste 
wijkcentrum en meer geld uitgegeven voor de 
aanbouw of verbouw van shacks. Wel is volop 
aandacht besteed aan kinderactiviteiten, hebben we 
de verblijfruimten beter ingericht, het terrein 
aangepast en een zwembadje en andere 
kindermaterialen gekocht 
 
We hebben gezorgd dat onze trouwe vriend en medewerker “Oom Klaas”, die al vanaf het begin in 
2014 in Ritchie met ons samenwerkt een goed woonverblijf heeft gekregen. 
 
Samen met hem en een aantal studenten van de Aeres Hogeschool hebben we een twintigtal 
groentetuinen aangelegd bij huizen in de woonbuurt. Zoals reeds eerder vermeld was en is dit een 
groot succes en gaan we daarop in 2020 een vervolg geven. Mensen na laten denken over hun 
levensomstandigheden en hun gezondheid, hen kunnen bewegen om daarin positieve stappen te 
zetten is het mooiste resultaat wat je kan bereiken. 
 

5 Tot slot 
 
We hebben een intensief, zwaar maar prachtig jaar achter de rug.  
Veel hebben we bereikt door de inzet van jonge mensen uit Nederland. 
Maar vooral de inzet van de (jonge) mensen uit de townships/gemeenschap ontroerd ons en motiveert 
ons om door te gaan. 
 
We sluiten met blijdschap en voldoening dit projectjaar af. 
 
We gaan in het nieuwe jaar 2020 weer met frisse kracht starten, samen met de vrijwilligers zowel uit 
Zuid-Afrika en Nederland, de studenten vanuit de gemeenschap en vanuit scholen uit Nederland en 
opnieuw SAMEN MET U! 
 
Wij wensen u nogmaals het allerbeste voor 2020 en wij vertrouwen dat onze projecten ook weer 
gesteund en ondersteund zal worden.  
 
 
Apeldoorn, december 2019 
Namens het bestuur van Eye For Others 
 
A. (Ton) van der Smit 
 
 
 
Projectleader Netherlands and South-Africa 
Advisor International Expertise Netherland Universities 
Ridder in de orde van Oranje-Nassau 
 


