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NOGMAALS HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 
 

Wij willen u met dit eindverslag hartelijk bedanken voor uw hulp 
en ondersteuning bij ons project.  

Wij hebben onze plannen door de vervolg perikelen met en door  
COVID-19/Corona en de enorme prijsstijgingen niet helemaal 

kunnen realiseren.  
Ondanks dat hebben wij veel kunnen betekenen. 
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1. Niets is zeker in het leven                       

Dat was ook het afgelopen jaar het geval. 

De veranderende (internationale) ontwikkelingen en spanningen hadden ook gevolgen 

voor de uitvoering van onze projecten. De prijzen in Zuid-Afrika zijn explosief gestegen, 

wat een groot effect had op de kosten van transport, materialen en grondstoffen.  

De internationale crises hadden ook gevolgen voor de noodzakelijke financiële 

ondersteuning. Veel fondsen hebben hun aandacht en steun moeten verdelen tussen 

hun vaste projecten en de (nieuwe) aanvragen uit Azië (gevolgen van Corona) en 

Europa (oorlog in Oekraïne). Hierdoor hebben wij niet de financiële middelen gekregen 

die we nodig hadden. Dat wil niet zeggen dat onze projecten zijn mislukt of gestopt, we 

hebben aanpassingen gedaan.  

Zoals elk jaar was er voor 2022 een projectplan in delen opgesteld. Wanneer we de 

benodigde financiële middelen niet krijgen, kunnen we gemakkelijker onderdelen 

aanpassen of schrappen. 

Dat is ook dit jaar gedaan. De meeste projecten zijn gerealiseerd, een aantal projecten 

is doorgeschoven naar 2023 of later of (gedeeltelijk) aangepast. 

 

2. Uitgevoerde activiteiten en afwijkingen in 2022 

Helpende Handen. 

 In februari zijn twee 

vrijwilligers, Mariek en haar 

moeder, voor drie weken naar 

Zuid-Afrika gegaan om de 

vrouwen van de Helpende 

Hande verder te onderrichten 

in het gebruik van 

naaimachines en het maken 

van ontwerpen voor kleding en 

huishoudelijke 

gebruiksartikelen 

(pannenlappen, placemats 

enz.) De vrouwen voelden zich  

gesterkt en serieus  

genomen in hun werk en  

hebben daarna het hele jaar  

allerlei artikelen gemaakt op aanvraag van mensen uit het dorp. Hierdoor konden 

zij voor een groot deel in hun eigen onderhoud voorzien. Ook is eind december 

een koffervol schorten en placemats meegenomen naar Nederland, voor de 

verkoop in onze kramen op voorlichtingsevenementen. De opbrengst is voor de 

dames van de Helpende Handen. 
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Moving Forward. 

 De kinderen uit de gemeenschap beginnen meer en meer hun home te vinden bij 

ons project. Naast de lessen die zij krijgen kunnen ze ook spelen met speelgoed. 

De planning voor het volgend jaar is de bouw van een jungle gym, zoals wij ook 

gebouwd hebben bij de Regenboogschool in 2018. 

 

 Er is een dak over de containers van het project 

gebouwd, zodat de kinderen ’s-zomers in de 

schaduw kunnen spelen en zitten. Op het dak 

zijn zonnepanelen geplaatst zodat er een 

koelkast gebruikt kan worden, waardoor 

Josephine voor meerdere dagen eten kan 

maken en veilig bewaren. Maar het 

belangrijkste is dat we veiligheidslichten 

hebben geplaatst, waardoor ons project 

(veel)minder inbraakgevoelig is geworden.  

 

 

Het mooiste was dat we voor de 

kerst slingers met lampjes in  

de lichtmast hebben gehangen, 

waardoor ons project  

de eerste kerstboom ooit in een 

“plakkerskamp” had. De hele buurt 

liep uit en begon spontaan 

kerstliedjes te zingen. Toen de 

lichten een avond niet wilden 

branden omdat het twee dagen 

bewolkt was waardoor de accu niet 

opgeladen was, kwam men “klagen” bij 

Oom Klaas, dat HUN licht niet brandde.  

 

Het doel van het centrum in 

Ritchie is en blijft; kinderen van de 

asgaten (vuilnisbelt) halen. Veelal 

lopen kinderen uit Alexandra Park 

te scharrelen op de vuilnisbelt 

tegenover het woongedeelte, waar 

alle vuilnis wordt neergegooid. Zij 

snuffelen daar rond op zoek naar 

iets bruikbaars, speelbaars of 

eetbaars. Als het ons lukt om hen 

met steun van hun ouders op ons project te krijgen is de eerste stap gezet.  
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Het vervolg is dat ook dit jaar weer een aantal kinderen 

gegradueerd zijn.  

Onze leidsters hebben dit jaar de graduatie georganiseerd bij de 

B&B van Phelicity, waar de kinderen en leidsters gebruik konden 

maken van het zwembad. Er werd een maaltijd gemaakt, met 

lekkere “braaiwors” dat was smullen. De leerachterstand, die de 

kinderen uit de gemeenschap gewoonlijk hebben wanneer ze  

naar de lagere school gaan is in 1 of 2 jaar nagenoeg 

verdwenen. De 

kinderen maken op 

de lagere  

school een ‘normale start . In 2022 

hebben 9 kinderen hun graduatie 

gehaald. Er waren op naam 

gestelde certificaten gemaakt die 

de leidsters aan de kinderen 

konden geven. Iedereen was trots 

en blij. Volgens de onderwijzers 

van de lagere school doen zij het 

beter dan  de kinderen uit de 

“betere” buurt.  

 

De plannen voor het project voor het komende jaar wordt beschreven  in het 

projectplan van 2023. Er is in overleg  met de leidster en Oom Klaas besloten, 

het project ‘uit zich zelf te laten groeien’ en nog een paar (kleine) aanpassingen 

te gaan doen waardoor het project nog beter functioneert. . 

 

Politie samenwerking. 

 De politie is meer en meer betrokken bij ons project en iedere dag, avond en 

nacht rijdt de surveillanceauto standaard een aantal keer langs het centrum of 

stopt even om een praatje te maken met Oom 

Klaas, onze leidsters en/of met de kinderen. 

In oktober zijn er twee oud politie collega’s uit 

Nederland in Zuid-Afrika geweest. Zij hebben 

samen met collega’s uit Zuid-Afrika een 

onderzoek ingesteld naar mogelijke 

samenwerking en ontwikkeling van 

politiemensen in Zuid-Afrika op het gebied 

van wijksurveillance. De 

integriteitsbevordering is een issue. Er is een 

rapport gemaakt dat nu bij Generaal-Majoor 

Johan Bean ligt voor verder onderzoek, 

invulling en bespreking met de Commandant 

van de Noordkaap.  

Ton is in gesprek met Johan over verdere invulling. 
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Tuin en Groenten 

 Oom Klaas z’n tuin groeit 

en bloeit dat het een lieve 

lust is. Hij geniet van “zijn” 

werk en voelt zich volledig 

verantwoordelijk voor de 

tuin en het project. De 

kinderen eten nu elke dag 

groenten uit eigen tuin en 

vaak verkoopt hij groenten 

aan ander mensen, zodat 

het centrum eigen 

inkomsten genereert. 

 

Beudene 

We hebben een aanvraag 

gekregen voor ondersteuning 

van een dagcare centrum voor 

gehandicapten in Bloemfontein. 

Aangezien dit helemaal in onze 

visie en missie past zijn er  een 

aantal gesprekken gevoerd met 

Beulah van Aswegen. Zij heeft 

zelf een actieplan en begroting 

gemaakt wat we als stichting  

willen honoreren. De mensen in 

Ritchie op het project worden 

daarbij niet vergeten en we blijven betrokken bij het centrum, zowel met 

technische uitbreidingszaken als met ondersteuning van studenten en 

vrijwilligers 

 

3. Afwijkingen van de begroting, realisatie en plannen. 
 

 Algemeen: er is een aggregaat aangeschaft, met werktafels, stoelen en 

veiligheidsmaterialen. De betonvloer gaan we in 2023 realiseren samen met een 

junglegym; 

 

 Rehabcentrum: Plek is nu ingericht volgens plan 

 

 Kinderopvang: Zinken dak is gerealiseerd, zonnepanelen zijn geplaatst alsmede 

veiligheidslichten. Het elektrisch hekwerk is uitgesteld en verschoven naar 2023. 

 

  Er is een tweede container geplaatst en ingericht. 
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 Bejaarden opvang: Aangezien er verschillende items zijn die niet dag vullend 

zijn, is er besloten dat de ruimte voor Rehab ook gebruikt gaat worden door de 

politie en als bejaarden opvang. Een combinatie daarvan is bij een goede 

planning mogelijk. 

 

 Door social work, politie en Eye For Others is een  training gegeven aan ouders 

en onze leidsters. Daar wordt in 2023 een vervolg aan gegeven. 

 

 Cookstoves 

 

De kosten voor 

materialen, een container 

en gereedschap zijn 

zodanig omhoog 

gegaan, dat het 

onmogelijk was om 

binnen de begroting het 

cookstove project te 

realiseren. Gelukkig  

komt er altijd weer een 

oplossing. Zo ook deze 

keer: Via een vriend in 

Zuid-Afrika konden we  

beslag leggen op een 

partij van 500 

cookstoves die gemaakt 

zijn door ACE in 

Lesotho. De cookstoves 

zijn splinternieuw, nog 

nooit gebruikt, maar 

staan al 6 jaar in een 

opslag. Er moet een 

modificatie uitgevoerd 

worden, d.w.z. de batterijen 

moeten vervangen worden en er moet een USB aansluiting op gemaakt worden 

zodat mensen hun telefoon kunnen opladen. Een perfect project voor de 

gehandicapte groep in het Beudene dag care centrum. We  hebben de 

cookstoves inclusief een 12 meter container en nieuwe batterijen kunnen kopen 

voor het geld dat we ter beschikking hadden. De container wordt in januari 2023 

van Kaapstad naar Bloemfontein vervoerd. Voor de transportkosten zoeken we 

nog sponsorgelden. 
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4. Tot slot 

Kortom het was een inspirerend jaar. 

We hebben vaak moeten overleggen 

over aanpassingen, maar uiteindelijk 

zijn de dingen die we konden doen 

een groot succes geworden. 

Uw medewerking en (financiële) 

ondersteuning waren in het 

afgelopen jaar  voor onze projecten 

van levensbelang.  

Namens de kinderen en volwassenen 

in Ritchie danken wij u hartelijk 

daarvoor. Wij hopen van harte dat u 

ons in 2023 opnieuw (financieel) blijft 

ondersteunen. 

 

Wilp,  januari 2023 

Namens het bestuur van Eye For Others 

A.(Ton) van der Smit  

Project leader the Netherlands and South-Africa 

Advisor International Expertise Netherland Universities 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
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