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1 Stichting Eye For Others. 
Stichting Eye For Others is officieel opgericht op 7 december 2006, maar de oprichter Ton van der 
Smit, voert al sinds 1993 projecten uit in Townships van Zuid-Afrika. Eye For Others 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, missie, visie en toekomstbeeld. 

 
De stichting Eye For Others is een organisatie die initiatieven in 
Zuid-Afrika initialiseert die gebaseerd zijn op het ondersteunen van 
projecten in townships in Zuid-Afrika. Onze nadruk ligt op kinderen 
in een achterstandssituatie, met een geestelijke of lichamelijke 
beperking, (waaronder FAS-kinderen). 
De gedachte daarbij is: 
Circulaire (wat je geeft, krijg je terug)  
Ontwikkelings (het ontwikkeld de ander en het ontwikkeld jou)  
Versterking (het versterkt datgene wat je doet en waar je je op richt)  
De elementaire Bijbelse gedachte (liefde) is hierbij de basis van ons 
handelen. 
 

Mensen enthousiast maken om daadwerkelijk dienstbaar te zijn voor de in de visie genoemde 
groeperingen, zonder onderscheid te maken in ras, cultuur, geloof of leefomstandigheden.  
Samen met lokale partners willen wij directe nood verlichten/verzachten en een blijvende 
verbetering van levensomstandigheden (opvang, medische zorg, educatie en trainingen) 
realiseren. Het in groepsverband uitvoeren van werkzaamheden in het buitenland zoals; 
bouwactiviteiten, kinderwerk en huisbezoeken, vormen een belangrijk onderdeel. 
 
De opdracht van Jezus is duidelijk. “Doe jij net 
zo”. Dat wil zeggen dat je barmhartig bent met je 
handen en je hart. Wij richten ons op de meest 
zwakken in de samenleving en proberen 
achterstanden in educatie, gezondheid, 
veiligheid enz. weg te halen. In het bijzonder 
willen wij de nood verzachten/verlichten van 
kinderen in een achterstandsituatie, met een 
beperking of handicap, slachtoffer(tje)s van aids, 
en (seksueel) geweld. Daarin richten wij ons op 
kinderen die verwaarloosd zijn, wees zijn, 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld en te maken 
hebben met aids of alcohol problemen. 
Daarnaast richten wij ons ook op zwangere vrouwen 
en weduwen. In het bijzonder ondersteunen we de schil rond een kind; de moeder, de oma, de 
verzorger, enz. 
 
Eye For Others voert projecten uit in samenwerking met en op aanvraag van lokale partners.  
Eye For Others voert slechts kortlopende kinder- en bouwactiviteiten uit ter ondersteuning van 
lopende projecten bij lokale partners. Eye For Others is nooit eindverantwoordelijk voor een project 
en/of organisatie, omdat onze visie is dat wij vanuit Nederland niet de kennis en mogelijkheden 
hebben om een project en/of organisatie blijvend te sturen en te begeleiden. De financiële 
behoefte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en de financiën worden verkregen door acties van 
de vrijwilligers en/of financiële ondersteuning van Nederlandse fondsverstrekkers en particulieren.  
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1.2       Bestuur en vaste vrijwilligers. 
 

Het bestuur van Eye For Others werkt volledig op vrijwillige basis en bestaat uit de volgende 
personen: 
Ton van der Smit  Adviseur Int. Expertise  Voorzitter/projectleider 
Lourus Riemens EMBA AA Controller Universiteit van Utrecht Penningmeester  
Demi Kelder   Student International Social Work Secretaresse  
     
Het bestuur wordt op ad hoc basis bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit: 
Johan Bean   Majoor-Generaal SAPS  Zuid-Afrika 
Nadia Kika   Kolonel hoofd Recherche  Zuid-Afrika 
Laurence van Heerden Secr. Gen. Ministerie van Justitie Zuid-Afrika 
Harry Dorenbos  Controller    Nederland 
Ria Hoekman   Gepensioneerd HR Saxion  Nederland 
 
Het bestuur wordt ondersteund door enkele vaste vrijwilligers. Dit zijn: 
 
Esther Kelder:   Coördinator Backoffice.  
Esther is de afgelopen jaren verschillende keren in Zuid-Afrika geweest en heeft een goede band 
opgebouwd met jonge mensen uit de gemeenschap. Zij coördineert de werkzaamheden van de 
leden van de backoffice en is voorzitter op hun vergaderingen en vanuit haar functie ondersteunt 
zij de organisatie, studenten en vrijwilligers o.m. met sponsoracties, zoals de Bike For Others, een 
eendaagse fietstocht.  
 
Arnold Dubbelman:  ICT, website en social media. 
Arnold is onze coördinator voor ICT en Web- en social media. Arnold verzorgt de website met 
blogs, vlogs en andere actuele informatie (zie https://projecten.eyeforothers.nl/) Hij is steeds 
betrokken bij de komende projecten. 
 
1.3 Jaarlijkse werkgroep en samenwerkingspartners. 

 
Jaarlijks organiseren wij één of twee projectreizen van twee of drie weken voor een werkgroep van 
tien 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 een heel  
aantal vestigingen op HBO en MBO niveau.  
Daarnaast zijn steeds leerlingen van het Veluws 
College Walterbosch te Apeldoorn 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.  
Wij zijn aangesloten bij de Stichting Mondial Apeldoorn. 
 
Referenties: 

 
Han Peeters   Nederlands ambassadeur van Zuid-Afrika han.peters@minbuza.nl 
Johan Bean  Majoor-Generaal van de (SAPS =  

South African Police Services) beanj@saps.org.za 
Harry Dorenbos Gepensioneerd Controller PON b.v.  harry.dorenbos@kpnmail.nl 
 

mailto:han.peters@minbuza.nl
mailto:beanj@saps.org.za
mailto:harry.dorenbos@kpnmail.nl
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2 Probleemstelling, partnerorganisaties  en projecten 2023. 
 

2.1 (Inter-) nationale ontwikkelingen, partnerorganisaties en projecten 2023. 
 
Nadat corona zijn ergste impact heeft gehad en wij dachten weer een goed start te kunnen maken 
kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne met als gevolg daarvan veranderende visies bij 
organisaties en fondsen. De focus van hulpfondsen is (gedeeltelijk) verschoven naar Oost-Europa 
en Azië. De voortzettende ontwrichting van maatschappelijke organisaties overal ter wereld door 
de voortwoekerende gevolgen van corona.  
Na jaren van inleveren op sociale contacten willen mensen nu weer genieten en hun aandacht ligt 
niet primair bij ontwikkelingssamenwerking. 
 
Daarnaast zijn door de heftige recessie de prijzen van 
materialen, grondstoffen en vervoer enorm gestegen. In Zuid-
Afrika gaat het om prijsstijgingen van ca. 15 tot 30%. Scholen 
hebben een stop gezet op buitenlandstages en de werkloosheid 
in Zuid-Afrika is nog groter geworden. 
Een paar gevolgen: 
• Er komen minder gelden ter beschikking voor onze 
projecten; 
• We kunnen minder doen met het beschikbare geld en dus 

moeten we nog meer kijken naar efficiëntie; 
• Minder studenten en vrijwilligers die mee willen op onze projectreizen; 
• Focus van mensen in Zuid-Afrika is nog meer: “Wat blijft er voor mij over?” 
 

2.2 Wat hebben we bereikt. 
 
Dank zij de ondersteuning van U in de afgelopen jaren, hebben we in Ritchie een grote school 
kunnen renoveren (Het Regenboog Project 1.0). De school wordt nu gebruikt door 3 NPO’s voor 
de opvang en begeleiding van kinderen en ouderen. 
 
Als tweede hebben we het Regenboog Project 2.0 kunnen realiseren in het township Alexandra 
Park. Dit project staat nu onder bestuur en beheer van Moving Forward. 
Het doel van dit project is en blijft kinderen van de vuilnisbelt halen en schoolrijp maken. Het 
project wordt bezocht door ca 30 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar, uit het township Alexandra 

Park, bestaande uit 200 shacks (zinken huisjes, vaak 
krotten).   
Het afgelopen jaar hebben wij een 15 tal kinderen schoolrijp 
kunnen maken door onze mensen zelf bedachte graduatie. 
Let wel, een kind uit het township wat naar school gaat heeft 
een gemiddelde leerachterstand van  
1 tot 3 jaar Ze kunnen vaak niet tellen, kennen geen letters 
van het alfabet of de verschillen in vruchten en kleuren. 
Dingen die onze kinderen spelenderwijs thuis leren, gaan aan 
hen voorbij. Daarbij groeien ze op in een gemeenschap van 
drank, geweld. Verkrachting. De schokkende cijfers die 
gepubliceerd werden in het landelijke krant Volksblad gelden 
ook voor de kinderen in Alexandra Park. Het is 
hartverscheurend om te bedenken dat van de kinderen die bij 
ons op het project leren en spelen tenminste 30% seksueel 
misbruikt is of ernstig mishandeld, zowel jongens als meisjes. 
 
Verandering in levensomstandigheden en een focus op de 
toekomst krijg je door onderwijs en sociale contacten. 
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Vandaar dat we ook heel blij zijn met de steeds grotere betrokkenheid van de politie bij ons project. 
 
De politie wordt vaak gezien als boeman, maar wij (Eye For 
Others en SAPS South African Police Service) proberen de 
kinderen te laten zien en te leren dat de politie er is om te 
beschermen en te vertrouwen.   

 
Dat is een investering in twee 
richtingen. Zowel naar 
kinderen en ouders als intern 
bij de politie. 
In het najaar van 2022 hebben 
twee Nederlandse collega’s 
een onderzoek gedaan naar ontwikkeling bij de politie in Zuid-
Afrika in samenwerking met oud-politie collega’s uit Nederland.  

De projectleider heeft diverse trainingen gegeven bij zowel de politie in 
Kimberley/Ritchie als bij de Integritas conferentie in Wellington en tijdens een 

bijeenkomst van alle maatschappelijk betrokken organisaties in Wellington (Westkaap). 
 
Tijdens deze trainingen heb ik weer een aantal mooie en sociaal betrokken mensen ontmoet. 
Een paar noem ik er: 
 

 Jan Odendaal van “Groen Vir Lewe” (Green For Life).  
Jan heeft als focus om met zijn stichting (spek en citroen) bomen 
te planten in townships. Jan en ik hebben plannen voor Ritchie in 

2023 (zie verder)   

Thuli Madonsela, voormalig 
staatsprotector onder Jacob Zuma.  
Door hem ontslagen omdat ze de vinger op de 
zere corrupte plekken legde en is nu hoogleraar 
op de universiteit van  
Stellenbosch.  

 

 Een ander bijzonder mens die ik in 2022 

ontmoette is Amira Willighagen, zij won op 9 jarige leeftijd de 
Holland’s Got Talent met een opera song. Woont nu gedeeltelijk met 
haar ouders in Zuid-Afrika en heeft de stichting Gelukskinderen 
opgericht. Haar doel is dat ieder kind moet kunnen spelen en ze heeft al 
heel wat speeltuinen kunnen maken in townships in Zuid-Afrika 

 

 De mooiste ontmoetingen waren wel met twee meisjes uit het 

fotoproject boek “Strong and Brave” uit 2010. Thando en 
Belardina, destijds twee jonge meisjes van 16 jaar die op straat rond 
zwierven als drop-outs. Door ons fotoproject hebben zij een beslissing 
gemaakt om weer naar school te gaan en hebben in de afgelopen 
jaren gestudeerd en hun Universitaire studies afgerond.  Het zijn nu 

twee jonge vrouwen met een geweldige 
baan. een eigen huis en degelijke plannen voor de toekomst. 
Thando is nu naast haar werk weer bezig met een 
Universitaire studie Maatschappij Vorming. Belardina is van 
Unilever naar een Tech bedrijf gegaan en reist heel Afrika af 
om trainingen te geven over  het product dat haar bedrijf 
levert. Belardina is betrokken met haar geboorteplek en 
probeert jonge mensen te bewegen dezelfde keus als zij te 
maken.   
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De Cookstoves:  
De kosten voor materialen, een container en gereedschap is in 2022 
zodanig omhoog gegaan, dat het onmogelijk was om binnen de 
begroting het cookstove project te realiseren. Echter er komt altijd een 
oplossing. Via een vriend uit Zuid-Afrika kon ik beslag leggen op een 
partij van 500 Cookstoves die gemaakt zijn door ACE in Lesotho. De 
cookstoves zijn splinternieuw en nooit gebruikt, maar staan al 6 jaar in 
een opslag. Er moet een modificatie uitgevoerd worden, dwz de 
batterijen moeten vervangen worden, omdat die na zes jaar 
ongebruikt te zijn, niet meer werken 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. Ik heb de cookstoves inclusief een 12 meter container en nieuwe batterijen kunnen kopen 
voor het geld dat we ter beschikking hadden. De container gaat in januari van Kaapstad naar 
Bloemfontein vervoerd worden. Voor de transportkosten zoeken we nog sponsorgelden. 
 
 

2.3 Probleemstelling en doelstellingen. 
 
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.  
 
De afgelopen 30 jaar hebben wij ongeveer 40 succes volle  projecten uitgevoerd in Koster, Royal 
Bafokeng Nation, Douglas en Ritchie. 
 
Ons één na laatste project was de oude twee rivieren school in Ritchie. Die we in 2019 
overgedragen hebben aan plaatselijke NPO’s. 
 
Zij werken daar nu, met kinder- en ouderopvang, maar hebben ook een aantal lokalen ingericht 
voor college lessen.  
De behoefte aan maatschappelijke ondersteuning blijft 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.  
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3 Circulaire Ontwikkelings Versterking. 
 

Betrokkenheid vanuit Nederland. 
Onze projectleider Ton van der Smit heeft altijd al 
een bepaalde weerzin gehad tegen “hulpverlening” 
en dat is in de meer dan dertig 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, ontwikkeld 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.  
 
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. 
 
Door deze manier van werken hebben wij al heel 
wat jongelui weer terug in de schoolbanken 
gekregen. Een heel aantal hebben in middels een 
universitaire studie afgerond of hun brugklas 
afgemaakt.  
 
Als bijlagen hebben we het document Circulaire 
Ontwikkelings Versterking bijgevoegd wat als 
handleiding en studiestuk voor studenten wordt 
gebruikt. 
 
RTL4 heeft in haar laatste uitzendingen van 
Lifestyle Experience zowel in november 2018 als  
januari 2019 aandacht besteed aan de Circulaire Ontwikkelings Versterking. Deze uitzending is 
wat ons betreft nog steeds actueel, vandaar dat we hem nog maar een keer benoemen. 
Die uitzending kunt u terugzien op: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2d8MBwg3V8A&t=3s 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2d8MBwg3V8A&t=3s
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4 Concrete plannen voor 2023: 
 

4.1 Projectplan/ jaarplan 2023. 
 
Onze visie ten aanzien van projecten is dat er altijd gewerkt wordt vanuit de gedachte van de 
Zeven Gouden V’s 
1. Vrede 
2. Veiligheid 
3. Vaardigheid 
4. Verbinding 
5. Vorming 
6. Verdraagzaamheid 
7. Versterking 
Onze eis is dat de projecten die wij opzetten en/of ondersteunen plaatsen zijn waar veiligheid, 
ontwikkeling, vorming, versterking, tolerantie en emancipatie centrale doelstellingen zijn. 
 
De projecten moeten door de gemeenschap of plaatselijke organisaties worden uitgevoerd. Wij 
verzorgen mede de ondersteuning door vrijwilligers en/of studenten en de benodigde financiële 
middelen of een deel daarvan. 
 
In Ritchie hebben wij in de afgelopen jaren gezien dat dit gebeurd en het project Beudene van 
Beulah van Aswegen sluit aan bij onze visie. 
 
 

4.2 Wat gaan we doen in 2023? 
 

4.2.1 Ritchie. 
 Bomen planten. 
Uit mijn contacten met Jan Odendaal (Groen Vir Lewe,  https://greenforlifesa.wordpress.com/) 
is het plan geboren om in Alexandra Park bij alle 200 shacks 2 bomen te gaan planten. Een 
spekboom en een citroenboom. Wij proberen dit te doen in een periode dat er vrijwilligers of 
studenten zijn, zodat zij de bomen samen met de shack bewoners kunnen planten en er 
daardoor voor de mensen een persoonlijk item van kunnen maken. 
 (Volgens Wikipedia is de spekboom (Portulacaria afra) is een vetplant met vrij kleine blaadjes. De plant 
kan tot een flinke struik van zo'n 2,5 m hoog uitgroeien en verliest nooit zijn blad. De stam kan zo'n 20 
cm dik worden. De soort komt algemeen voor in de Karoo en de provincies West- en Oost-Kaap van 
Zuid-Afrika. De blaadjes zijn vlezig, heldergroen en eivormig. Wanneer de boom wat ouder wordt kunnen 
ze gelig worden. De spekboom is het belangrijkste element van de flora van het Zuurveld (WWF-
ecoregio AT1201).[1]. In het Afrikaans wordt de plant ook wel olifantskos (olifantenvoer) genoemd, 
omdat olifanten graag de bovenste blaadjes eten, tot zo'n 200 kg daarvan per dag. Vooral het Addo-

Olifantenpark staat hierom bekend. Door de vraat van 
de slurfdieren neigen de spekbomen ertoe zijdelings 

uit te groeien waardoor er dichte hagen ontstaan 
die bezoekers vaak het zicht vanuit hun auto's 
ontnemen. De plant kan zeer grote hoeveelheden 
kooldioxide - tot zo'n 4,2 ton per jaar - opnemen en 
omzetten in zuurstof en vastgelegde koolstof. Dit is 
een factor 10 meer dan gebruikelijk in een tropisch 
regenwoud. Boeren in het soms door grote droogte 
geteisterde gebied planten soms om die redenen 
ook spekboom aan.[2] De blaadjes van de 
spekboom zijn ook voor de mens eetbaar. Ze 
hebben een zure citroensmaak en kunnen in 
salades gebruikt worden, maar ze worden 

gewoonlijk alleen in tijden van nood echt 
gegeten.[3]) 
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 Kindercentrum. 
 

 We gaan op het centrum een 
junglegym bouwen. De leidsters 
hebben aangegeven dat daar 
dringend behoefte aan is. Uit ervaring 
weten we dat een junglegym positief 
bijdraagt aan de ontwikkeling van een 
kind. 

 Alle containers worden geverfd. Er 
wordt een vrolijke kleur als 
ondergrond aangebracht, waarna de 
kinderen er leuke dingen op mogen 
zetten en verven. 

 Op de vloer onder het dak wordt een 
betonplaat gelegd worden, zodat het koeler wordt en 
minder stof in de klaslokalen. 
 

 Helpende hande. 
De  dames van de Helpende hande blijven we ondersteunen 
met raad en daad. Er gaan waarschijnlijk weer een aantal 
vrijwilligers naar Ritchie om hen nog meer fijne kneepjes te 
leren van het naaivak. 
 

 Politieproject. 
De conclusie uit het rapport is - kort 

samengevat – richt 
een veldlaboratorium in in Alexandra Park waar de 
functie “wijkagent” gestalte moet krijgen met als doel 
de sociale betrokkenheid van de politie bij de 
bewoners van het township te vergroten; 
In januari is er een vervolg gesprek met generaal 
Johan Bean en de commandant van de Noordkaap 

Generaal Otola. 
 

 Samen werken met Amira. 
Hopelijk kunnen we de contacten met Amira uitbreiden en we willen plannen maken voor 
samenwerking. Er wordt gedacht aan het opzetten van een muziek parcours in Ritchie, 
gelijktijdig met het bomenplanten. Dit kunnen we doen in samenwerking met Dorothy 
Mazingane, een muziek artiest, uit Ritchie die wij al een paar keer hebben ondersteund. Zij 
is van alleenstaande moeder zonder inkomsten veranderd naar een vrouw die nu haar 
eigen inkomsten genereert uit het maken van muziek. Daarbij is zij met haar optreden  een 
voorbeeld voor de jeugd van Ritchie. 

 
Verwachte resultaten. 
Het centrum in Ritchie krijgt meer en meer stevigheid en duurzaamheid. De leidsters zijn erg 
gemotiveerd en zullen ook het komende jaar begeleiding krijgen van vrijwilligers en studenten uit 
Nederland. Er zullen nog meer kinderen van de vuilnisbelt gehaald worden die dan een goed 
opvang plek krijgen op ons centrum. 
 

 Cookstoves. 
Een bepaalde groep jonge mensen van de daycare is onder toezicht prima in staat om de 
cookstoves te modificeren. We hebben daarom besloten de cookstoves naar Bloemfontein te 
brengen, zodat er een stuk werkgelegenheid gecreëerd wordt voor het centrum en vanuit dit 
project er ook inkomsten gegenereerd zullen worden voor de dagcare. 



 
 
 
   

10 
 

4.2.2 Beudene Daycare. 
Hoe is Beudene Daycare ontstaan?  
Beulah van Aswegen is in 1988 en 1991 
afgestudeerd voor Ergo Therapie. Zij is 
daarna in Amerika gaan werken en heeft 
zich ontwikkeld op het vlak van fysieke 
revalidatie, bewegingstherapie voor 
gehandicapten en thuisgezondheidstherapie 
(ontwikkeling van een soort mantelzorg).  
Toen zij in Amerika werkte met veelal 
gehandicapten, dacht zij, dit moet in Zuid-
Afrika ook kunnen, de nood in mijn 
vaderland is zo hoog, ik ga daar wat doen. 
In 1997 startte zij met Beudene dagcare in 
de wijk Westdene in Bloemfontein. 
Zij trouwde met een jonge man die 
afgestudeerd was als register accountant en 
advocaat. Haar man begreep haar passie en heeft haar vanaf het begin volledig ondersteunt.  
Hij heeft vervolgens aan de rand van Bloemfontein een huis gekocht en een stuk grond van 
ongeveer 5 hectare.  
Op die grond heeft hij een grote schuur gebouwd die als onderkomen dient voor Beulah en ‘haar’ 
kinderen. Beulah heeft een duidelijke visie en toekomstplannen. Bij het opvanghuis heeft zij 
diverse dingen verwezenlijkt voor de kinderen, zoals; een groentetuin voor dagelijks verse 
groenten, een snoezelruimte, speelwerktuigen, een tennisbaan een klim en klauterparkje met 
betonnen rioolbuizen waar de kinderen over en door kunnen kruipen en op het terrein heeft zij een 
fiets, step en wandelparcours uitgezet.  
 
Door haar aanpak is het aantal ‘gebruikers’ 
gegroeid naar 120 per dag.  
Waar zij eerst alleen kleine kinderen op ving is dat 
nu uitgebreid naar alle leeftijden.  
Haar oudste “kind” werd - toen ik er was in oktober 
2022 - 52 jaar.  
De financiële ondersteuning is niet evenredig 
gegroeid met het aantal kinderen. Haar man blijft 
haar ondersteunen, maar kan ook niet alles 
financieren. Op dit moment heeft Beulah net aan 
voldoende voor dagelijkse behoeften van de 
kinderen, maar ze heeft geen geld voor de zeer 
noodzakelijke uitbreidingen zoals: een 2e 
groentetuin, een verkoopwinkeltje, waar spulletjes in 
verkocht worden die de mensen maken, een 
werkplaats, het bestraten van de oprijlaan, zodat er geen stof is en na regenval geen modder, 
sloop en opruiming van een paar oude bouwvallen en bouwrestanten, zodat het hele terrein 

ordelijk, opgeruimd en schoon is. 
 

De projectleider is een aantal keren bij Beulah op bezoek geweest 
en heeft gezien hoe betrokken en loyaal de medewerker zijn, hoe 
duidelijk Beulah is in haar aanpak en hoe zij hele mooie de 
resultaten bereikt met de mogelijkheden die zij heeft. Haar team is 
innovatief en creatief. Dingen die nodig zijn voor de kinderen 
worden veelal zelf gemaakt, zoals een elektrische schommelwieg 

voor een zwaar gehandicapt kind, die zonder deze beweging 
helemaal desperaat wordt en niet meer hanteerbaar.  
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1 keer in de week is er een soort van “disco” waar de 
kinderen muziek maken en bezoekers welkom zijn. 
Dit wordt dan gecombineerd met een verkoop kraam 
met kleding ed. en pannenkoeken. 
 
Het project bestaat al jaren en heeft een 
bestaanswaardigheid voor de toekomst en daarom 
hebben wij besloten om Beulah te gaan 
ondersteunen met materieel, financieel, bouwkundig 
en met inzet van studenten en vrijwilligers. 
 
In 2022 hebben wij al een begin gemaakt met een 2e 
groentetuin, samen met RIJK ZWAAN uit De Lier. Dit 
krijgt in 2023 een vervolg. 
 

 
Ik heb Beulah gevraagd haar verhaal en haar wens in het kort op papier te zetten.  
Dit heeft ze gedaan zie volgende bladzijde.  
 
 



 
 
 
   

12 
 

u het resultaat en hun begroting  

BEUDENE DAYCARE is a 25-year-old 
non-profitable organisation in 
Bloemfontein.  

The DREAM is to provide  handicapped 
residents with a specialised 
professional day-care. 

This centre PROVIDES working parents 
with a place their child has the 
opportunity to develop physical and 
emotional skills through therapeutic 
intervention, stimulation and 
community integration. 

 

   Beulah van Aswegen  

 Matriculated 1987: Sentraal 

Hoërskool  

  Occupational Therapy first year 

1988: University of Pretoria 

 Occupational Therapy(OT) Degree 

1991: University of the Free State 

  Worked in America as an OT 1992: 

5 years  (physical rehabilitation, 

hand rehabilitation qualified, skilled 

nursing qualified, home health 

therapy qualified)  

 Started Beudene Daycare in 1997 

with 3 children  

Beudene mainly focuses on:  

 Training and developing independent personal care 

 Encouraging functional independence and self-determination 

 Developing cognitive sensory-motor and perceptual skills 

 Facilitating community involvement 

Work done: crotchet carpets, fold proteas, fix and wash cars, part 

time handyman jobs, cleaning service, working in the current 

vegetable garden  

There are 120 RESIDENTS with a wide range of ages and a 

variety of disabilities such as slightly intellectually impaired to 

severe, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder (ASD) and 

multiple disabilities 
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Beudene doesn’t  receive any 

governmental support and is thus 

dependent  on donations and volunteers 

to  support their labour of love. 

The following projects require funding: 

 Vegetable garden – R 60.350,00 

 Build the shop – R 309.655,00 

 Pave the path – R 215.050,00 

 Build the workshop – R 309.655,00  

 Demolition certain areas to provide 

more space – R 68.850,00 

 

We need your help to keep growing!!! 

Any donation is welcome!!! 

Please contact: 

Ton van der Smit: TonvanderSmit@EyeForOthers.nl 
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4.3 Verwachte resultaten Beudene. 
 Een 2e groentetuin aanleggen samen met Rijk Zwaan. Wij bouwen de tunnelkas, Rijk 

Zwaan levert de zaden en planten. Rijk Zwaan verzorgt ook de instructie, training en 
blijvende begeleiding, zodat de kinderen het hele jaar door eigen verse groenten kunnen 
eten. 

 Een verkoopwinkel die afgesloten kan worden, zodat spullen niet steeds uitgepakt, 
ingepakt en opgeborgen behoeven te worden. Het plan is, dat als de winkel is gerealiseerd, 
deze dan ook drie keer in de week open is. 

 Bestrating van de oprijlaan naar- en parkeerterrein bij het centrum. 

 De bouw van een werkplaats. Lee, de technische man heeft nu een buitenruimte als 
werkplaats. Er is alleen een dak boven deze plek gemonteerd. Maar voor veiligheid van de 
kinderen, het beheer en behoud van materialen is er dringend behoefte aan een goede 
werkplaats, die na werktijd afgesloten kan worden. 

 Het afbreken van oude bouwvallen en het opruimen van het terrein. 

 Het transporteren van de 500 Cookstoves en een 12 meter container naar Bloemfontein. 
 
 

Toezicht en verslaglegging  
Vanuit het bestuur van Eye For 
Others gaat de projectleider, Ton 
van der Smit, enkele malen per 
jaar naar Zuid-Afrika. Daarnaast 
zijn ook leden van de backoffice 
een aantal weken in Zuid-Afrika  
met als doel de 
vrijwilligersgroepen en studenten 
te begeleiden en toezicht te 
houden op de uit te voeren 
werkzaamheden van de 
verschillende projecten.  
Er wordt op locatie intensief 
samen gewerkt met de dames 
van de Helpende Hande, Moving 
Forward, Politie, CPF en de 
inwoners van Phelindaba 
(Ritchie), met name met Fanie en 
Annie Modupie, Janine Tala, Klaas Shuping, Josephine Thobie en Amelia Davis. Regelmatig is 
met hen telefonisch overleg met name wanneer  er niemand van- of namens het bestuur van Eye 
For Others in Zuid-Afrika is. 
 
De samenwerking in Bloemfontein is een één van gelijkwaardigheid, waarbij het plannen, 
uitvoering en toezicht bij Beulah zijn neergelegd omdat zij dit al 25 jaar doet 
Verslag legging  
De projectleider is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarverslagen en 
de jaarplannen. 
 
 
 

5 Begroting en dekkingsplan: 
 

(zie volgend blad).    € 52.755,00 
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Moving Forward:   
Gungle gym.  

 

palen € 1.650,00  
houten planken € 900,00  
Veiligheidsmaterialen en vulbeton € 375,00  

bouten en schroeven € 625,00  

  € 3.550,00 

Verven van containers en vloerafwerking.  
 

verf en kwasten € 1.750,00  
plamuur en afwerkmateriaal € 410,00  
beton en bekisting € 3.275,00  
  € 5.435,00 

BEUDENE:  
 

tuin uitbreiding.  
 

Palen € 2.150,00  
netten € 1.100,00  
mest € 350,00  
grond € 465,00  
  € 4.065,00 

Werkplaats.  
 

Balken hout € 4.800,00  
Balken staal € 4.250,00  
Stenen € 5.500,00  
ramen en deuren € 1.165,00  
afwerkmaterialen € 2.500,00  
  € 18.215,00 

Winkel.  
 

balken hout € 3.575,00  
balken staal € 3.150,00  
ramen en deuren € 1.265,00  
afwerk materialen € 2.550,00  
  € 10.540,00 

Bestrating van oprijlaan en parkeerplaats.  
 

stenen € 10.550,00  
arbeidsloon € 2.100,00  
  € 12.650,00 

Sloop van bouwvallen en transport Cookstoves:   

sloopwerk en afvoer. 4050  

Transport Cooktoves Fishhoek – Bloemfontein. 2750  

  6800 
   

Opleiding en training. € 7.500,00  

  € 7.500,00 
   

Totale kosten  € 68.755,00 
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Dekkingsplan:   
Sponsoring Zuid-Afrika (trainingen en toezicht) € -3.500,00  
Sponsoring Zuid-Afrika (materiaal en transport) € -2.500,00  
Inbreng Nederlandse vrijwilligers en particuliere donateurs € -10.000,00  
Totale dekking = 23,5% van totale kosten  € -16.000,00 

   
Nog benodigd bedrag uit fondsenwerving € 52.755,00 

 
 
 
 
 
 
Samen doen we iets, wat misschien onmogelijk lijkt.  
 
Wilp, december 2022 
Namens het bestuur van Eye For Others 
 
A. (Ton) van der Smit 
 
 
 
 
 
Project leader Netherlands and South-Africa 
International Expertise Netherland Universities  
Ridder in de orde van Oranje-Nassau 
 

 
 

De goedheid van een mens 
is een vlam die wel 
verborgen, maar niet 
gedoofd kan worden. 

   Nelson Mandela. 

 
 

https://citaten-en-wijsheden.nl/4350
https://citaten-en-wijsheden.nl/4350
https://citaten-en-wijsheden.nl/4350
https://citaten-en-wijsheden.nl/4350

