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BEDANKT VOOR UW STEUN! 
Wij willen u met dit eindverslag nogmaals hartelijk bedanken voor 
uw hulp en ondersteuning bij ons project. Wij hebben ons plannen 

grotendeels, met wat verschuivingen, kunnen realiseren. 
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1. Een jaar als nooit te voren 
 
Natuurlijk weet je dat je in de ontwikkelingssamenwerking altijd een slag om de arm moet 
houden in het maken van je plannen, maar dat 2020 zo heel anders zou zijn als verwacht en 
gepland, had niemand kunnen voorzien. 
 
Wat begon als een nieuwsitem uit China had ook voor onze projecten een gigantisch gevolg. 
COVID-19 kreeg de hele wereld in de ban en ook onze projecten en plannen. 
Eind februari kwamen wij terug uit Zuid-Afrika met de bedoeling om eind maart weer naar Zuid-
Afrika te gaan. We zouden beginnen met het plaatsen, aanbouwen en inrichten van de 
containers voor kinderopvang en rehab, de inrichting van de vakloods- en cookstove werkplaats 
en het verder versterken van de Helpende Handen. Echter vanaf maart hebben wij 5 keer onze 
tickets moeten omboeken naar een later tijdstip omdat Zuid-Afrika zijn grenzen sloot voor 
inkomende reizigers.  
 
COVID-19 had daardoor ook een gevolg voor onze 
vrijwilligers groepen en hebben wij zowel de 
juli/augustus groep als de oktober groep moeten 
cancelen. Dit had niet alleen een impact op de 
uitvoering maar ook op de financiële inkomsten. 
Enerzijds viel de totaal begrote inkomsten van de 
vrijwilligers weg, maar ook de daaraan gekoppelde 
bijdrage en donatie van Wilde Ganzen. Een “strop” 
van € 42,500,=. We merkten echter ook dat sommige 
fondsverstrekkers door corona hun vergadering niet 
hielden of uitstelden. Ook daardoor hadden wij te 
maken met een behoorlijke financiële tegenslag, 
althans onvoldoende dekking voor al onze plannen. 
 
Corona heeft ook een stempel gedrukt op onze 
projecten in Zuid-Afrika. Door de lockdown 
maatregelen van de Zuid-Afrikaanse overheid, was 
openbaar vervoer en bijeenkomsten van meer dan 
drie personen verboden. Aangezien wij en onze 
partners geen enkel risico wilden lopen zijn de 
activiteiten van de vrouwen van de Helpende Handen 
met ingang van maart 2020 in kleinere groepjes 
doorgegaan, omdat zij een opdracht hadden gekregen om mondkapjes te maken. Daarna is het 
stopgezet. In december 2020 zijn de werkzaamheden van de vrouwen weer een beetje op gang 
gekomen. 
Wel zijn zij ook betrokken geweest bij de voedselverstrekkingen wat wij georganiseerd hebben. 
 
 
1a. Uitgevoerde activiteiten in 2020 
 
Het coronavirus heeft ook in Zuid-Afrika hard toegeslagen. Juist in de townships waar mensen 
op en in elkaar wonen is het nagenoeg onmogelijk om afstand te houden van elkaar. 
Mensen zijn wel heel strikt in het dragen van een mondkapje, maar dit lost niet alles op. In de 
lockdown fase 5 (totaal reis- en bijeenkomst verbod) werden mensen geïsoleerd in hun 
omgeving.  
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Veel mensen uit ons gebied werken in de stad 
Kimberley op een afstand van ca. 50 km. Zij 
worden vervoerd door taxi busjes. Die mochten 
niet rijden en dus was er geen vervoer.  
Geen vervoer is geen werk en geen werk is geen 
inkomsten. Financiële ondersteuning van de 
overheid was en is er niet.  
Als je uitgaat van een gemiddeld maandloon bij 
een fulltime baan voor een werkman/vrouw van ca 
ZAR 3.800,= ( € 250,=) per maand, waar alles van 
betaald moet worden, dan is dat al geen vetpot en 
als deze inkomsten wegvallen, dan kan je spreken 
van armoede met als gevolg hongersnood.  

 
Op maandag 25 januari 2021 las ik in het Algemeen Dagblad een artikel wat ik hieronder 
neerzet. Het spreekt voor zich en versterkt ons nog meer om door te gaan met onze projecten. 
Het bevestigd onze waarnemingen in Ritchie. 

We hebben dat goed gemerkt in ons gebied. 
De winter begon eerder dan normaal en was kouder dan normaal. 
Het coronavirus sloeg hard toe en de honger nam toe.  
Aangezien wij niet naar Zuid-Afrika konden hebben we toen onze 
aandacht verlegd naar acties voor voedsel. 
Zes keer hebben wij ongeveer 60 voedselpakketten uit kunnen 
reiken. De allerarmsten konden wij helpen om door deze koude en 
sombere periode te komen.   
Een ondanks tegenvallende resultaten voor het project was het 
hartverwarmend hoeveel geld we hebben ontvangen van sponsors 
en particulieren voor het kopen van voedsel, dekens en 
schoonmaakmiddelen. Nagenoeg € 40.000,= euro hebben wij 
gedoneerd gekregen wat allemaal omgezet is in bovenstaande items. 
 
Het verstrekken van het voedsel is volledig georganiseerd door onze mensen in Zuid-Afrika. Het 
heeft ons vertrouwen in hen versterkt dat zij ook in staat zijn om verantwoording te dragen voor 
het nieuwe project van Moving Forward. 
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Ook de dames van de Helpende Handen 
hebben actie gevoerd en van ons 
ondersteuning gekregen voor het verstrekken 
van voedsel en kleding. Zij hebben hun 
handwerkactiviteiten tijdelijk gestaakt maar 
waren wel actief met de ondersteuning van de 
meest behoeftigen met voedsel en kleding.   
 
Tot vijf keer toe hebben wij onze ticket moeten 
verschuiven naar een later tijdstip. Het laatste 
ticket was geboekt voor 12 oktober. Drie dagen 
daarvoor werden de grenzen van Zuid-Afrika 
weer dichtgegooid. Alleen aan zakenreizigers 
werd toestemming verleend. Je kon als 

zakenman een speciaal visum aanvragen bij het Departement of Home Affaires in Pretoria. 
Op 9 oktober heb ik een verzoek ingediend, bij mijn verzoek zaten bevestigingsbrieven van 
politie, ambassade en besturen van samenwerkende organisaties in Zuid-Afrika waarin 
uitgelegd werd dat wij geen toeristen waren maar projectwerkers en dat onze komst dringend 
noodzakelijk was. Iedere week deed ik een update, maar tot nu toe heb ik nog steeds geen 
antwoord ontvangen.  
 
Op 11 november gingen de grenzen weer open voor toeristen! Wij konden ons geluk niet op en 
zouden die dag gaan boeken om zo snel mogelijk naar Ritchie te gaan om onze mensen weer 
te zien en te ondersteunen. 
Echter op 11 november kreeg ik een ongeval. 
Al sinds juni fietste ik (gedurende vijf dagen per week) elke dag tussen de 50 en 80 kilometer. 
Dit leverde mij van een heel aantal vrienden sponsorgeld op voor voedselverstrekking in 
Phelindaba (Ritchie).  
Juist op deze ochtend stapte er een jongeman met een telefoon voor zijn gezicht voor mij op 
het fietspad, waardoor ik op de grond smakte en drie uur later op de OK lag voor een heup 
operatie. 2 dagen later was ik voorzien van twee stalen pennen en een plaat weer thuis. In 
overleg met de arts mocht ik twee weken later naar Zuid-Afrika vliegen. Fysiotherapie deed ik 
per whatsapp video en we kregen van KLM een aangepaste stoel en rolstoelvervoer op 
Schiphol en O.R. Tambo. 
 
Inmiddels is de eerste container geplaatst voor ons nieuwe 
rehab- en kindercentrum.   
De volgende drie zijn gepland om op 17 februari te plaatsen. 
Daarna gaan we een hekwerk neerzetten en dan komt er een 
vervolg op de activiteiten. 
De mensen bij- en van ons project zijn druk bezig met 
interviews van ouders af te nemen voor de opvang van hun 
kinderen. Ook plegen zij onderhoud aan terrein en 
groentetuin. 
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2. Afwijkingen en waarom 
 
Zoals hierboven omschreven misten we, door de corona 
perikelen, heel veel sponsorgeld en vrijwilligersbijdragen. 
Daarom hebben wij een aantal items moeten schrappen. 
Gelukkig hebben wij voldoende geld binnen gekregen om het 
rehab centrum en de kinderopvang te realiseren en daar zijn we 
ongelooflijk blij mee. De containers zijn aangeschaft en 17 
februari worden de laatste drie geplaatst. Het geld voor de 
aanpassingen is gereserveerd en deze werkzaamheden worden 
de komende maanden uitgevoerd. Vanaf 15 februari gaan we in 
ieder geval van start met de opvang van kinderen. Dan mogen 
namelijk ook de scholen weer open in Zuid-Afrika. 
 
 
3.  Ontwikkelingen rondom de continuïteit 
 
Wij hebben contacten gelegd met de organisatie Agapè in Kimberley, die geleidt wordt door 
Yusuf en Lizelle Baxter. Zij zijn 15 jaar geleden begonnen met een rehab centrum in Kaapstad 

en zijn 5 jaar geleden ook gestart 
in Kimberley. Yusuf en Lizelle 
gaan vanaf 15 februari een derde 
opvang starten bij ons project in 
Phelindaba (Ritchie). We hebben 
met hen goede afspraken kunnen 
maken en zij gaan 1 februari hun 
mensen uit Kimberley inzetten bij 
ons rehab centrum. Wij weten ons 
zodoende gesteund door 
professionele hulp met veel 
ervaring. 

 
Met de vrouwen van de Helpende Handen zijn wij 
opnieuw een traject gestart met training en opleiding. Er 
gaat een vrijwilliger van ons naar Zuid-Afrika, zodra de 
reisbeperkingen zijn opgeheven. Zij gaat de dames dan 
een drietal weken begeleiden en hen de fijne kneepjes 
leren van het gebruik van een naaimachine. Voor nu 
krijgen ze basis instructie van Antoinette, zodat ze in 
ieder geval de simpele dingen kunnen maken, als 
pannenlappen, placemats, schorten enz.   
 
 
4. Gerealiseerde plannen en afwijkingen project helpende Handen 
 
Wij hadden een bedrag begroot van € 119.254,00, waarvan uit eigen acties en toezeggingen € 
67.400,00 moest worden bijeengebracht en waarvan € 51.854,= uit fondswerving moest worden 
verkregen. 
De vrijwilligersbijdrage en suppletie van 42.500,= is door het wegvallen van de 
vrijwilligersgroepen niet binnengebracht. De transportkosten van de eerste container zijn 
gesponsord vanuit Zuid-Afrika. Er heeft geen training en toezicht plaatsgevonden. Door 
fondswerving was € 35.000,00 ingekomen. 
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Enerzijds was dat een tegenvaller, anderzijds konden 
we ook bijna niets uitvoeren. Wel is het rehab 
centrum en de kinderopvang gefinancierd. Er was 
ook een gedeelte gesponsord voor de cookstoves. 
Dit geld hebben we ook gereserveerd voor 2021. 
 
De start met de opbouw van het rehab centrum en de 
kinderopvang heeft plaatsgevonden in november 
2020 en daar gaan we in februari 2021 mee verder. 
Op 15 februari 2021 starten we al wel met de 
opvang- en begeleiding van kinderen en jonge 
mensen.   
 
 
5. Tot slot 

 
Het was een bewogen jaar voor ons, zowel privé als voor de stichting. We 
hebben echter weer geleerd dat in het leven niets zeker is. De vrijwilliger die 
actief was in ons project moest in maart hals over kop gerepatrieerd worden. 
Onze reizen konden niet doorgaan, maar daardoor waren we wel in staat om 
in vier maanden tijd het geld voor 360 voedselpakketten in te zamelen. Een 
voedselpakket bestond uit etenswaren, een deken en schoonmaakmiddelen 
genoeg voor een gezin met vier kinderen voor ongeveer 1 maand.   
 
Dus we kunnen tevreden zijn met het afgelopen jaar en ja, het is anders 
gegaan dan verwacht, maar dankzij uw steun hebben we toch veel nood 
kunnen lenigen en hebben we toch een start gemaakt met het nieuwe 
project van Moving Forward. 
 

Bij de inhuldiging van President Biden op 21 januari 2021, trad een jong meisje op; Amanda 
Gorman 22 jaar. Zij droeg een gedicht op wat ons raakte. De laatste regels van dat gedicht 
waren: 

Want het licht blijft altijd schijnen, 
als je maar de moed hebt het te zien, 
als je maar de moed hebt het te zijn! 

 
En daar besluit ik mijn rapport mee en beginnen we onze plannen voor 2021! 
 
Ritchie, 17 februari 2021 
 
  


