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Eye For Others & Opleidingen 
 
Steeds meer studenten willen hun studie een internationale invulling geven.  
“Crossing Borders for Professionals in training/education”. 
Eye For Others biedt hiervoor internationale stage- en onderzoekplekken of een eigen 
invulling van de vrije profilering door middel van projecten in de gemeenschap van Ritchie. 
Wij werken vanuit het motto ‘Jij gaat Afrika niet veranderen, Afrika gaat jou veranderen’ met 
de achterliggende gedacht dat Afrika al ontzettend veel te bieden heeft en meer is dan de 
zielige beelden die we vaak op tv zien. 
 
Wij voeren Community Development Projecten uit en hebben het volgende doel voor ogen: 
jonge mensen een stukje Zuid-Afrika van dichtbij laten ervaren, kennis delen en de kracht 
van Afrika leren kennen. 
 
Studenten en vrijwilligers met specifieke kennis en vaardigheden, kunnen zich verdiepen in 
onze projecten en de werkzaamheden in de gemeenschap en vooral hier een concrete eigen 
bijdrage aan leveren met het oog op ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en analyse. 
  
Wij kunnen suggesties geven voor standaard stageopdrachten en onderzoeksonderwerpen, 
maar wij gaan ook graag voor studenten op zoek om een stage- of onderzoekplek op maat 
mogelijk te maken. 
 

 
Wij bieden studenten en vrijwilligers: 

 

• Een unieke buitenlandervaring: leven en werken in een volledig andere cultuur 

• Een kritische kennismaking met of verdieping in het eigen vakgebied 

• Een uitgebreid netwerk van Afrikaanse organisaties en NPO’s (Non Profit 
Organization) 

• Begeleiding in de vorm van een projectleider/coach ter plaatse 

• Ruimte voor een eigen visie en ideeën over de projecten, stage en onderzoek 
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Achtergrond regio 
 
Ritchie is een dorp aan de rand van de Karoo, ca. 35 kilometer ten zuiden van Kimberley 
(Diamantstad) en bestaat in het algemeen van landbouw. De Karoo is een groot gebied 
tussen globaal Uppington in het Noorden en Worcester in het Zuiden. Van de Atlantische 
kust in het westen tot de lijn Bloemfontein – Plettenberg baai in het oosten. 
 
In dit gebied, wat bestaat uit 41 dorpen, is nauwelijks aandacht voor de problemen vanuit 
ontwikkelingsorganisaties. De armoede onder en verwaarlozing van mensen, zwart, kleurling 
en blank, in het algemeen en kinderen daarvan in het bijzonder, is zeer groot. 
 
Daarnaast is de incest- en huiselijk geweld problematiek het grootste van Zuid-Afrika. Alle 
ontwikkelingsorganisaties zijn veelal te vinden in en rond de grote steden en langs de kust, 
terwijl er in dit gebied meer te doen is en de contacten met rurale bevolking veel groter is. 
 

 
 

Achtergrond projecten 
 
Het realiseren van kleine wijkcentra voor crisisopvang, training, therapeutische en 
recreatieve begeleiding in Ritchie (Karoo – Noord Kaap – Zuid-Afrika). 
 
De focus ligt op samenwerking en integratie van groeperingen, waarbij de afzonderlijke 
belangen gewaarborgd moeten zijn en het eerste belang het kind is. Community 
ontwikkeling en groepsondersteuning is een zeer belangrijke taak. 
 

 
Doelgroepen: 

 

• Slachtoffer(tje)s van aids en/of seksueel geweld 

• Kinderen op straat, wees- en verwaarloosde kinderen 

• Gehandicapten 

• Alleenstaande ouders en bejaarden 

• Werkloze jongeren en jongvolwassenen 

• Ex- gedetineerde jongeren en/of jongvolwassenen 
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Voor wie zijn deze plaatsen in Zuid-Afrika 
geschikt? 

 

De inzet is onder andere gericht op studenten van de volgende opleidingen: 
 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
Cultureel Maatschappelijk Werk 

Pedagogiek 
Verpleegkunde 
Fysiotherapie  

Creatief therapie 
Pabo 

Maatschappelijk werk 
Agrarische opleiding 

Dierkunde 
Plantkunde 

Landbouwkunde 
Bouwkunde 

Integrale Veiligheidskunde 
Management in de zorg 

Management en economie 
Ondernemerschap 

 
Ook zijn er mogelijkheden voor studenten om buiten de stage, vrije profilering (minor) en/of 
afstudeeropdrachten, in de gemeenschap te werken, te studeren en/of vrijwilligerswerk te 
doen. Te denken valt aan een Summer course programma, vrije ruimte/opdracht en vele 
andere mogelijkheden. 

 
Onderzoek 

 

Daarnaast bieden wij extra onderzoekplekken aan voor studenten en promovendi die 
onderzoek willen doen op het gebied van: 
 

Ontwikkelingssamenwerking 
Internationale samenwerking 

Behoefte onderzoek van verschillende groepen in verschillende thema’s/gebieden 
Inventarisatieonderzoek 

Praktijkonderzoek 
Benchmarking 

Een ander thema (vanuit interesse en expertise van de student)  
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Regenboogprojecten 
 
Wij hebben in de loop der jaren gemerkt, dat er en grote behoefte is aan ondersteuning van 
mensen die door wat voor redenen ook, niet in staat zijn om de afstand naar het 
ontwikkelingscentrum te overbruggen.  
Vandaar dat wij begonnen zijn met het oprichten van wijkcentra, de zogenaamde 
regenboogprojecten. 
Regenboogprojecten worden bestuurd door plaatselijke bewoners die in groepsverband 
specifieke activiteiten verrichten al dan niet als Non Profit Organisatie. 
De verantwoording voor de uitvoering is dus volledig in handen van een Zuid-Afrikaanse 
organisatie of bewoners van de gemeenschap. In onze contacten met organisaties en 
mensen in de gemeenschap is er ook voor jou altijd een plek en je krijgt een prachtige tijd in 
samenwerking met anderen om jezelf en die ander te ontwikkelen en te versterken. 
Twee daarvan zijn “Helpende Hande” en “Moving Forward”; groepjes vrouwen – bijgestaan 
door aan aantal mannen - die activiteiten ontplooien om extra inkomsten te verwerven en 
om kinderen te ontwikkelen of opvang te bieden. 
 
Wij werken op basis van een cirkel van de Zeven Gouden V’s;  
Vrede, Veiligheid, Verbinding, Vorming, Vaardigheid, Versterking en Verdraagzaamheid. 
 
Daardoor worden er plekken gecreëerd waar veiligheid, ontwikkeling, vorming, versterking, 
tolerantie en emancipatie centraal staan en waarin nieuwe vriendschappen ontstaan. 
Maar ook zijn wij een platform waarin verschillende maatschappelijke organisaties kunnen 
samenwerken, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk programma’s op kunnen zetten die 
de problematiek in de regio positief kunnen beïnvloeden.  
 
Onze inzet verandert, nu al aantoonbaar, de mentaliteit in de gemeenschap van ‘Ik en Jij’ 
naar ‘Wij en Ons’!   
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Project Vrede 
 
Circulaire ontwikkelingsvorming heeft alles te maken met educatie. Norman, de 
locoburgemeester van Ritchie zei een keer: ‘Toen we sport en godsdienst uit scholen 
haalden,  is het mis gegaan. De belangrijkste taak van de overheid is educatie. Onderwijs kan 
ons alleen maar helpen. Daar moet de overheid in investeren.’ Daarom willen we met 
studenten hier aan de slag. Probleem is dat de klassen hier zo groot zijn. Docenten hebben 
klassen van 40/50 leerlingen. Soms loopt het uit de hand. Leerlingen dreigen de school in de 
fik steken. De overheid kan enorme klappen maken door ondersteuning te geven aan 
scholen. Scholen zijn eigendom van de staat. Zogenaamde staatsscholen. Dit is de beste 
investering in het land. Maar het niveau van het onderwijs is heel laag omdat de klassen te 
groot zijn en de opleiding van docenten soms niet afgerond is. 
 
Er zijn geen grote of kleine leerpunten.  
Om dit te illustreren een gesprek tussen twee studenten:  
“Ik leer het meeste van luisteren: ik vind het zo mooi om mee te leven in het gezin. Als je 
meeleeft en meelijdt, daar leer ik het meeste van. Bij hen zijn. Hoe krijg je informatie? Er zijn 
heel veel leermomenten, ik kan geen specifiek leermoment aanwijzen”.  
 
Teleurstellingen krijg je van de mensen door verwachtingen.  
Teleurstellingen zullen we moeten verwerken om door te gaan.  
Een mens is maar een mens. We zijn heel goed in oordelen.  
 
Houd van de mensen zoals ze zijn want er zijn namelijk geen anderen. Laten we het Circulair 
houden, blijven ontwikkelen. 
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Project Veiligheid 
 
Eye For Others werkt al jaren in Zuid-Afrika. Vanaf begin af aan heeft de stichting ingezet op 
samenwerking met de politie en autoriteiten. Circulaire ontwikkelingsversterking is in de 
goede zin van het woord infiltreren in politie. De politie weet waar de hotspots zijn, en waar 
regionale of centrale activiteiten plaatsvinden. De politie kan de veiligheid waarborgen.  
‘to Protect and to Serve’ is het motto van Zuid-Afrikaanse-politie. Het is niet meer zo dat de 
politie angst bij de bevolking moet opwekken. ‘Wij moeten een kind dienen’, aldus een 
lokale politiebeambte waarmee we al jaren samenwerken bij Eye For Others. De politie is 
een belangrijke schakel in de Circulaire Ontwikkelings Versterking. 
 

Tekort aan mankracht bij politie? 
 
Er zijn logistieke problemen. Het korps beheert een heel groot gebied. ’s Avonds hebben ze 
twee auto’s waarbij ze de verantwoordelijkheid hebben over 3 gemeenschappen.  
Hierbij was de regio Modderrivier een zwakke schakel.  
Het politiebureau lag achter de supermarkt ver weg bij de diverse gemeenschappen. De 
auto’s waren soms 35 minuten onderweg voordat zij op de bestemming zijn.  
 
Dankzij de inzet en onderzoek van politiestudenten uit Nederland is het politiebureau 
verplaats naar een plek midden in de gemeenschap.  
 
Op zich is de politie wel strak georganiseerd: ze hebben arrestatieteams en 
recherchegroepen. De politie is niet intrinsiek corrupt, alleen zijn er meer corrupte 
politiemensen in Zuid-Afrika dan in Nederland. 
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Project Verbinding 
 
Hulpverlening heeft nog nooit iemand geholpen. Circulaire ontwikkelingsversterking is voor 
iedereen. Wij zijn vaak/altijd gefocust vanuit Nederland op ‘de arme kindjes’ in Zuid-Afrika, 
maar kan Afrika ons ook iets teruggeven? Kunnen we niet eens nadenken over ons leven in 
Nederland, ga ik voort zoals ik dat nu doe of sla ik een andere richting op.  
Dat is Circulaire Ontwikkelings Versterking.  
We hebben het over medeleven en medelijden, maar wat wij willen is meeleven en 
meelijden.  
Dat opent je ogen voor de werkelijke problemen in de wereld en zet je in beweging om iets 
te doen.  
Tegenwoordig is alles entertainment, het is allemaal kort en veel. Wij willen development, 
ontwikkeling.  
 
Circulaire Ontwikkelings Versterking (CiOnVe) is als je iets geeft, je ook iets terugkrijgt. Wij 
zijn altijd zo gefocust op geven of krijgen, maar CiOnVe is geven en terugkrijgen. Het gaat 
vanzelf als je circulair bezig bent. Je geeft iets en krijgt terug. Op een gegeven moment weet 
je niet beter. Deze ‘zachte wind’ kan veranderen in een tornado welke geweldige gevolgen 
voor de omgeving kan hebben. 
 
Waar wij mee bezig zijn is om jonge mensen en kinderen te helpen in hun ontwikkeling. En 
zij helpen jou in je ontwikkeling.  
We gaan bijvoorbeeld ook met zijn allen in een shack slapen, want wat is er mis met een 
shack?  
Als blanke denken we ‘ooooh wat zielig’. Wij werken heel hard voor een hypotheek, auto. 
Die mensen in de gemeenschap van Zuid-Afrika hebben dit soort kosten niet. Werkloosheid 
is ongelooflijk groot. Heel veel drank en drugs gebruik. Verkrachtingen van met name jonge 
meisjes. Als we jonge mensen kunnen helpen, blijf je contact houden met elkaar. En kun je 
verder bouwen. Met onze kennis en kunde kan je er sturing aan geven: “Misschien als je nou 
die kant op gaat, gaat het dan niet beter?”  
Hierbij moeten we accepteren dat wij niet alles beter weten. Ook wij zoeken en hebben 
vragen. Vaak worden onze ouderen opgevangen in een verzorgingshuis.  
Die mentaliteit is in Zuid-Afrika anders. De sociale cohesie is in Afrika hoger. 
 
Mandela zei: “To raise a child, you need a village!” 
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Project Vorming 
 
Veel kinderen en jong volwassenen zijn vroegtijdig van school gegaan. Zij hebben hun 
opleiding niet afgerond en komen daardoor ook niet aan “de bak”. Meisjes raken vroegtijdig 
zwanger. De grote behoefte in de gemeenschappen is iets doen.  
 
Persoonlijke ontwikkeling en groei. Hen vormen in sociale vaardigheden, sport beoefening, 
muziek dans en theater enz.  
De Afrikaanse cultuur is vanaf oudsher een cultuur van veel dans en muziek. Door de jaren 
heen is dit weggeëbd en is er weinig meer van overgebleven.   
 
Van een stuk klei kan je bijzondere voorwerpen maken, voor de sier of voor gebruik. Je moet 
het wel vormen. Zo ook met mensen, door vorming ontstaat er een innerlijk en uiterlijk.  
Je dienstbaar opstellen en een ander dienen is de basis van ons leven.  
Zodra het veranderd in I, ME en MYself, gaat de gemeenschap ten onder.  
Die vorming kunnen jonge mensen met elkaar bewerkstelligen. Vanuit de vorming krijg je 
dan vaardigheden die (verder) ontwikkeld kunnen worden. 
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Project Vaardigheid 
 
Belangrijk in de Circulaire Ontwikkelings Versterking is (klein)ondernemerschap. We 
stimuleren mensen om letterlijk iets te ondernemen. Het hoeft niet eens een onderneming 
te zijn.  
Moses, een jongetje uit de gemeenschap maakt van blikjes afval iets moois. Een 
gemeenschap is het meeste gebaat bij een middenklasse: ga een fietsenzaak beginnen, een 
bakkerij of een slagerij. 
 
Bij ons op het Community Development Centra is management belangrijk. Maar we gaan 
niet vertellen hoe anderen het moeten doen want dan wordt het een ‘Hollands project’.  
Samen investeren in het project maar op zo een manier dat men er ook verdiensten uit 
krijgt.  
Ook dat is Circulaire Ontwikkelings Versterking: “Ik wil je ondersteunen maar ik ga niet het 
plan schrijven.” 
 
Er liggen hele grote kansen op landbouwgebied. In de Noordkaap is 8 of 9 miljoen 
ongebruikte landbouwgrond. Herman is een lokale blanke boer die bewezen heeft dat je een 
succesvolle onderneming kan beginnen. Hij biedt werk aan diverse mensen uit Ritchie. De 
mentaliteit moet niet zijn: “Ik moet de boerderij van Herman hebben.” Maar begin zelf een 
boerderij. Zuid-Afrika is een ontzettend rijk land. Er zijn kansen genoeg, die kansen moet je 
gebruiken om te dienen. Natuurlijk mag je eraan verdienen maar het land moet er zelf wel 
wat uit halen. Ook dit is Circulaire Ontwikkelings Versterking. 
 
De kleine tuintjes bij de huisjes zijn het begin van een sociale verandering. Ga er maar, 
samen met de mensen,  een paar aanleggen. 
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Project Verdraagzaamheid 
 
Hoewel men spreekt over een tijd van voor en na de apartheid durven wij te zeggen dat 
globaal de regering na 1994 veranderd is van een blanke minderheidsregering naar een 
zwarte meerderheidsregering, wat een gekozen regering is en dus democratisch heet te zijn. 
De apartheid echter is nog in alle hevigheid aanwezig. Het verschil tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen is groot en nog steeds zijn er wooncentra voor zwart, kleurling en blank. 
Er is (nog steeds) weinig vermenging. 
 
Wij streven er naar met onze projecten een samenwerking tot stand te brengen die niet 
gericht is op ras, godsdienst, sekse of cultuur. 
 
Dat onze (jonge) mensen uit Nederland (veelal blank) vriendschapsverbanden sluiten met de 
(jonge) mensen in Ritchie is schokkend positief. Je ziet dat meer en meer de meningen 
veranderen en dat men verdraagzamer wordt naar elkaar. Jij gaat daar in hoge mate aan 
bijdragen door gewoon je studie te doen in de regio.  
 
Je verblijft bij een gezin in de gemeenschap. Dit heeft een enorme positieve uitwerking. 
Voordat wij met onze projecten begonnen waren er nog nooit blanken (intensief) in de 
gemeenschap geweest. Nu lopen onze jonge mensen door de straten van Ritchie en worden 
vriendelijk begroet. De mensen “passen” op onze jonge mensen omdat zij hen zo belangrijk 
vinden in het veranderingsproces. 
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Project Versterking 
 
Door een samenvoeging van bovengenoemde projecten krijg je een versterking die circulair 
is. Jij wordt als mens versterkt in je persoonlijkheid en je versterkt een ander in zijn of haar 
omstandigheden of persoonlijkheid. 
 
Een paar uitspraken van jonge mensen: 

• Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn als vroeger 

• Mijn ogen zijn open gegaan en ik weet dat ik zelf een keuze moet maken voor mijn 
toekomst 

• Ik kan niets aan mijn verleden doen maar wel aan mijn toekomst 

• Ik ben van de witte mensen gaan houden 

• Ik heb ontdekt dat er in ieder lichaam een hart zit, ongeacht de kleur van de huid 

• Uiteindelijk zitten we allemaal op dezelfde aardbol en zullen we alles moeten delen 

• Ik ben vanuit de villawijk van de wereld naar Zuid-Afrika gekomen en heb ontdekt dat 
het grootste gedeelte van de wereldbevolking arm is 

• Ik heb mijn studie kunnen afronden en heb de wereld van een vriendin in de 
gemeenschap veranderd. Wij hebben nog steeds heel goed contact met elkaar 

 

Circulaire Ontwikkelings Versterking 
maakt je 
STERK. 

 
 


