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Stichting Eye For Others
Stichting Eye For Others is opgericht op 7 december 2006 en 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, visie en werkwijze
Onze doelstelling is: Het bieden van financiële en materiële zorg aan kinderen en (jong) volwassenen
in achterstandsposities. Zij die besmet zijn met HIV/Aids, weeskinderen, mishandelde en misbruikte
kinderen en jong volwassenen, (ongewenst) zwangere vrouwen, tienermoeders, ontheemden en
daklozen, drank- en drugsverslaafden. De allerarmsten in de samenleving.
Eye For Others werkt vanuit een christelijke visie, wat betekent dat de stichting wordt gemotiveerd in
haar activiteiten door de oproep van Jezus om barmhartig te zijn. In de ondersteuning aan de
gestelde doelgroep wordt geen onderscheid gemaakt op basis van sekse, leeftijd, ras, culturele
achtergrond of geloofsovertuiging. Ditzelfde geldt voor de vrijwilligers en studenten die zich inzetten
op onze projecten. Het uitgangspunt is om iedereen te ontwikkelen en te versterken en dat circulair te
maken.
Eén van onze speerpunten is om anderen
enthousiast te maken voor het uitvoeren van
activiteiten en diensten voor de
minstbedeelden in de Zuid-Afrikaanse
samenleving. Samen met vrijwilligers en de
plaatselijke bevolking willen we een blijvende
verbetering van levensomstandigheden
realiseren door middel van opvang, medische
zorg, educatie en trainingen.
Het in groepsverband in Zuid-Afrika uitvoeren
van werkzaamheden, waaronder kinderspelen bouwactiviteiten en begeleiding van
kinderen, vormt een belangrijk onderdeel van
het ondersteunen van onze lokale partners.
1.2
Bestuur en vaste vrijwilligers
Het bestuur van Eye For Others werkt volledig op vrijwillige basis en bestaat uit de volgende
personen:
Lourus Riemens EMBA AA Controller Universiteit van Utrecht Voorzitter
André Luigjes
Financieel adviseur MKB
Penningmeester
Ton van der Smit
Adviseur Int. Expertise
Bestuurslid/projectleider
Het bestuur wordt op ad hoc basis bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit:
Johan Bean
Majoor-Generaal SAPS
Zuid-Afrika
Laurence van Heerden
Secr..Gen. Ministerie van Justitie Zuid-Afrika
Harry Dorenbos
Controller
Nederland
Coen van der Linden
Directeur Hogeschool
Nederland
Het bestuur wordt ondersteund door enkele vaste vrijwilligers. Dit zijn:
Antoinette Knapen
Coördinator Backoffice
Is sinds 2015 verbonden aan Eye For Others en is daarna verschillende keren mee gegaan naar
Zuid-Afrika als groepsleider en facilitair ondersteuner van de vrijwilligersgroepen en studenten.
Antoinette is Coördinator Backoffice en vanuit haar functie ondersteunt zij de organisatie, studenten
en vrijwilligers o.m. met sponsoracties, zoals de Bike For Others, een eendaagse fietstocht.
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Zij verzorgt alle administratieve en financiële afhandeling voor de groepen die naar Zuid-Afrika gaan
(in 2019 vijf groepen). Zij coördineert de werkzaamheden van de leden van de backoffice en is
voorzitter op hun vergaderingen.
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.
Esther Kelder
Secretaresse Backoffice
Esther is de afgelopen verschillende keren in Zuid-Afrika geweest heeft een goede band opgebouwd
met jonge mensen uit de gemeenschap. Zij legt verslag van de vergaderingen en voert de
administratie.
Esther van den Houten
algemeen (administratief) ondersteunend
Esther is ook twee keer mee geweest naar projecten, Zij ondersteunt Antoinette in haar veelvoud van
werkzaamheden en helpt bij het organiseren van acties.
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 o.m. Saxion
Hogeschool te Enschede, Deventer en Apeldoorn en de Aeres Hogescholen (Agricultuur) Dronten en
Almere, met veel landelijke vestigingen op HBO
en MBO niveau. Daarnaast zijn steeds leerlingen
van het Veluws College Walterbosch 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.
Ook hebben we een heel goede relatie met Wilde
Ganzen, die onze projecten financieel
ondersteunt en zijn we aangesloten bij Partin.
1.4
Referenties
Marisa Gerards
Vml Nederlandse ambassadeur van Zuid-Afrika
Han Peeters
Nederlands ambassadeur van Zuid-Afrika
Prof. Elain Vlok
Verbonden aan de North-West University en
oprichter van het gerenommeerde
Clover Mama Africa Project
Johan Bean
Majoor-Generaal van de
S(outh) A(frican) P(olice) S(ervices)

ml.gerards@minbuza.nl
han.peters@minbuza.nl

elain.vlok@clover.co.za
beanj@saps.org.za
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Probleemstelling, partnerorganisaties en projecten 2020

2.1

Probleemstelling en doelstellingen

De Karoo is een gebied in Zuid-Afrika dat
hoofdzakelijk bestaat uit halfwoestijn:
weinig regen, veel zand en weinig
boomgroei. Tot de Karoo behoren zo’n
40 dorpen. De belangrijkste bronnen van
inkomen zijn de vnl. diamant-mijnbouw en
landbouw, maar ook bedrijven zoals Shell
proberen voet aan de grond te krijgen om
de aan gasvoorraden rijke bodem te
ontginnen door middel van de omstreden
fracking-methode.
De armoede en de verwaarlozing door de
overheid en hulporganisaties in dit gebied
is heel erg groot en vooral kinderen en
jongeren zijn hier het slachtoffer van.
De bevolking heeft te kampen met een enorm hoge (jeugd)werkeloosheid, alcoholmisbruik, huiselijk
geweld, seksueel geweld onder jongeren, zonder perspectief op een ontsnapping aan de armoede.
65% van de problemen in Zuid-Afrika op het gebied van Incest en huiselijk geweld vindt plaats in de
Noordkaap. De mentaliteit onder de mensen is ‘Ieder voor zich’.
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.
Naar aanleiding van eerdere projecten die Eye For Others succesvol had ondernomen, o.a. in het
gebied van de Royal Bafokeng Nation en Douglas, kregen wij het verzoek om in Ritchie de handen
ineen te slaan en te zoeken naar een oplossing voor de verschillende problemen waar het grootste
gedeelte van de families in dit gebied mee te maken hebben.
De behoefte aan maatschappelijke ondersteuning is 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.
In de omgeving zijn er op dit moment nauwelijks voorzieningen waar kinderen veilig, schoon en in een
positieve omgeving kunnen spelen en leren. Met name jonge kinderen die nog niet naar school gaan,
missen daardoor een stuk
ontwikkeling. Bij uitstek
gehandicapte kinderen
behoren tot een zeer
kwetsbare groep.
Voor jongeren zijn er geen
voorzieningen voor
maatschappelijke
begeleiding, sport of
ontspanning en veel
vervallen daardoor in
crimineel gedrag of
drankmisbruik.
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Vanaf 2014 worden er steeds gesprekken en ontmoetingen georganiseerd in Ritchie met
belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Tot de gesprekspartners behoorden (en behoren nog
steeds) ouders, de plaatselijke politie, lokale kerken, scholen, ondernemers, boeren en verder
iedereen die er op enige manier bij betrokken is of wil zijn. De positieve uitkomst van de gesprekken
hebben ertoe geleid dat er vanuit een werkgroep een plan is geformuleerd waarin voor de
verschillende noden in de gemeenschap een aanpak is beschreven. De uitvoering van het plan kon
feitelijk beginnen toen de voormalige Twee Rivieren School in Ritchie, die sinds negen jaar leeg
stond, formeel ter beschikking werd gesteld door het Ministerie van Public Works, door middel van
een kosteloze lease van dertig jaar.
Nadat het bestuur van Miracle of the Heart de volledige verantwoording voor het Regenboogproject
overgenomen had en daar een manager/bestuurder voor had aangesteld konden wij ons handen
vrijmaken voor directe ondersteuning in de gemeenschap zelf.
De afgelopen jaren hebben we gezien,
dat hoewel het Regenboogproject een
succes was er toch een groep buiten
de boot viel. Dat waren voornamelijk
de ouderen, de (kleine) kinderen in de
shack gedeelten en de jong
volwassenen die alreeds één of
meerdere kinderen hadden.
Ledigheid activeert tot het doen van
ongewenst gedrag. Dit uit zich in
drugsgebruik, overmatig drankgebruik
en ongewenst of ongeoorloofd
seksueel gedrag. Een grote groep kan
niet naar het centrum om praktische
sociale of emotionele redenen.
Ook zullen slachtoffer(tje)s van huiselijk of seksueel geweld niet snel naar “vreemden” gaan. Tussen
hen en het centrum ontbreekt de brug of een tussenstation.
Dit is opgepakt door een aantal vrouwen en jonge meiden die zelf initiatieven hebben ontwikkeld om
met onze ondersteuning mensen en kinderen rondom hen te activeren en te begeleiden.
Doelstelling is om met kleinschalige
ontwikkelings gerichte projecten mensen
enthousiast maken en hen stimuleren om
elkaar te helpen en om tijd, middelen of
kennis te delen: voor elkaar, voor de
kinderen, de jeugd en de (arme) gezinnen in
hun eigen buurt. Deze opzet zal grote
slagingskans hebben, omdat mensen zich
veiliger voelen “dicht bij huis” hulp te zoeken
en zij gaan dan naar een plaatselijke
bestaande organisatie die veel goodwill
heeft gekregen. Wij zien dat nu al bij en met
de groep van Helpende Hande.
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2.2 Helpende Hande
Een groep van vijf vrouwen waren actief op het
regenboogcentrum. Zij hebben besloten om
een groep op te richten en
handvaardigheidsactiviteiten te ontplooien in
de wijk om hen heen. Zij motiveren andere
vrouwen om ook handvaardigheidsactiviteiten
te gaan uitvoeren. Verleden jaar zijn we
begonnen om voor hen een onderkomen te
bouwen waar zij gezamenlijk kunnen werken.
Zij komen nu iedere dinsdag, woensdag en
donderdag bij elkaar en hebben in de
afgelopen maanden met hun huisnijverheid al
voor ongeveer 7000 rand (ca 425 euro) verdiend. Antoinette helpt hen met financieel beheer en de
opzet van hun eigen NPO (Non Profit Organization) “Helpende Hande” Het is mensen niet geleerd om
met geld om te gaan, dus de mentaliteit is vaak; wat je krijgt maak je op.

Ze zijn heel enthousiast over de
begeleiding van Antoinette en zijn zelf met
een idee gekomen om geld te gaan
bewaren en te investeren in nieuwe
materialen. Zij wilden met de kerstdagen
slechts een klein gedeelte van het geld
wat zij verdiend opnemen voor eigen
gebruik De rest hebben ze in het
geldkistje gelaten.

Wij hebben heb een naaimachine kunnen
geven, maar het ontbreekt nog aan
professionele machines om meer massa
te kunnen produceren. Wij willen geen
fabriek stichten, maar de doelstelling is
wel dat in de vakopleidingen die wij
geven,
mensen ook leren goed gebruik te maken
van techniek en machines en daardoor
meer inkomen kunnen verwerven. Er is
daarom uitbreiding nodig van middelen en
machines.
Wij hebben hen een laptop gegeven en zodat ze bijvoorbeeld op Pinterest ideeën kunnen opdoen om
afval te hergebruiken op een ludieke manier.

We zijn oprecht trots op Annie en haar vrouwen en zij geven ons
de zekerheid dat we het SAMEN doen.
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2.3 Moving Forward
In het shack gedeelte zijn veel (één ouder) gezinnetjes die
onder erbarmelijke omstandigheden in een shack verblijven.
Jonge meisjes zijn al vroeg zwanger en krijgen soms al op
14 of 15 jarige leeftijd een baby. De vader is vaak
verdwenen of is niet in staat om “zijn” gezin te onderhouden.
De overheid geeft een kinderbijslag, maar dit is vaak net
voldoende om een (eenzijdig) eten te kopen. Door de
ledigheid vervallen de jonge mensen snel in drugs- en
(overmatig) drankgebruik. Er zijn geen mensen die heb
sturen in hun gedrag of hen vervangende activiteiten
aanbieden. Onze jonge mensen (studenten en vrijwilligers)
hebben in het afgelopen jaar laten zien hoe het anders kan.
Een groep studenten van de Aeres Hogeschool uit Dronten heeft met jonge gezinnen ca 20 “sier”- en
groentetuinen aangelegd die nog steeds gebruikt en onderhouden worden.

Eén jonge vrijwilliger heeft 6 maanden in het
shack gedeelte gewoond tussen de mensen van
de gemeenschap. Zij heeft voor hen de wereld op
zijn kop gezet. Zij is voor hen een voorbeeld
geweest in gedrag en uitingen. Heeft met hen
veel gesprekken gevoerd en (sport) activiteiten
uitgevoerd. In die maanden heeft zij contact
gekregen met een aantal jonge mensen die al
een tijdje bezig zijn met activiteiten voor (straat)
kinderen en alcohol- en drugsverslaafden. Zij
hebben een doel en een droom om dit uit te
breiden en daarvoor een goed onderkomen te
verwerven. Zij willen een kinderopvang en rehab
centrum bouwen. Deze ex- student heeft hen na
laten denken over hun droom en hen verteld dat
zij dat (kort) op papier moeten zetten. Zij heeft hen geleerd om daarin de 7-Gouden W’s te gebruiken.
De groep jonge mensen aangevoerd door een paar enthousiaste meiden (Lorraine Steenkamp en
Meissie Booysen, ondersteund door Bernice Gelhever) zijn daarmee aan het werk gegaan en
hebben een begin van een “business plan” gemaakt (zie bijlagen. Omdat zij hierin ondersteund n
door Bernice staat een gedeelte nog in het Nederlands).
Inmiddels hebben zij van de
gemeente drie stukjes grond
gekregen aan de rand van het
shack gedeelte, wat helemaal
voldoet aan hun doelen en
plannen.
Op deze grond gaan we een
shack bouwen waar een jong
gezin gaat wonen en verder gaat
met hun kinderactiviteiten. Op dit
stuk grond willen we onderkomen
maken voor kinderopvang en een
Rehab centrum. Dit gaan we doen
door een viertal zeecontainers te
stationeren en om te bouwen tot
lokalen en verblijfsruimten.
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Het voordeel van containers is dat, indien nodig, we die eenvoudig kunnen verplaatsen naar een
ander stuk terrein. Zeecontainers zijn snel aan te passen, zijn solide en daardoor veilig en
braakbestendig.
De jonge mensen zijn al heel actief, maar hebben goede huisvesting en materialen nodig om een
stap verder te kunnen maken.
2.4 Cookstoves
Aangezet door enerzijds milieu- en gezondheidsproblematiek anderzijds door het verschaffen van
werk, zijn wij begonnen met de ontwikkeling van cookstoves. We zijn in gesprek met de Blue Match
Foundation (https://bluematchfoundation.nl/) over de mogelijkheden die zij willen benutten in Ritchie.
We zien wel dat in de ontwikkeling van een cookstove daarin
een grote mogelijkheid ligt om een paar problemen op te lossen.
In de winter wordt vuur meestal achter het huis in een schuurtje
gemaakt. Als je in een shack woont maak je vuur in de shack.
Als de temperatuur omstandigheden beter zijn, maak je buiten
een vuur. Het vuur wordt gebruikt om eten te bereiden en indien
nodig ook voor warmte.
Op deze manier moeten er grote stapels hout verzameld worden
soms ver buiten de gemeenschapskern.
De streek wordt steeds meer ontdaan van bomen en struiken
wat een negatief effect heeft op het milieu.
Als het hout thuis brand gaat dat gepaard met een behoorlijke rookontwikkeling. Deze rook tast hoe
dan ook de longen aan. Bronchitis en andere longaandoeningen komen veel voor in Ritchie.

Met het ontwikkelen van een cookstove kunnen we in ieder geval
het houtgebruik en rookontwikkeling reduceren.
cookstoves worden al in allerlei varianten gemaakt op de wereld
en met name in de ontwikkelingsgebieden heeft dat een grote
impact op het houtgebruik en rookontwikkeling maar ook een
positieve ontwikkeling in de gezondheidsproblematiek.

Studenten van het Veluws College Walterbosch zijn prototypes aan
het ontwikkelen en uittesten die wij kunnen maken in Ritchie.
Hierdoor krijgen een groep mensen werk en inkomen.
Wij willen hiermee ook de mensen uit het shack gedeelten een kans
geven om in de loods te komen werken.
Met Blue Match zijn we in gesprek om samen met hen een project
op te zetten in Ritchie en we kunnen daarvoor een gedeelte
gebruiken van onze opleidingsloods.
In Ritchie hebben wij een bevriend echtpaar, Piet en Febbie Lubbe
die 25 jaar in Zambia gewoond en gewerkt hebben. Piet is een ZuidAfrikaan en Febbie is Zambiaanse.
In Zambia word al op kleine schaal gebruik gemaakt van deze
kooktechniek,.
In ieder geval willen wij samen met hen dit project gaan opstarten. Piet is technisch en heeft al een
paar mensen in dienst die veel technisch inzicht hebben.
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2.5 Fietswerkplaats
We zijn in een fase van een definitieve start van een fietsenwinkel in Ritchie.
Het plan is om samen met een grote kringloopwinkel (Foenix) in Apeldoorn ongeveer 150 fietsen in
een zeecontainer naar Zuid-Afrika te transporteren. De zeecontainer kopen we in Nederland en laten
hem afleveren in Ritchie.
We willen vier jonge mensen naar Nederland halen om hen bij Phoenix een 0pleiding van zes weken
te geven in fietsreparateur en hen te leren om van verschillende onbruikbare fietsen weer 1 bruikbare
fiets te maken.
Zij krijgen de opleiding bij Foenix in Apeldoorn en in de tijd dat zij hier zijn pakken zij zelf de container
in.
Wij behoeven alleen de tickets te
betalen. De zes weken dat zij in
Nederland zijn worden zij
ondergebracht bij vrijwilligers van
Eye For Others die hen gratis kost
en inwoning geven.
De opleiding wordt door Foenix
betaald. De fietsen krijgen we gratis
van Foenix.
De container wordt verscheept naar Zuid-Afrika en afgeladen in Ritchie.
Vervolgens gaan we de container ombouwen als reparatiewerkplaats en de vier jonge mensen
kunnen dan zelf de fietsen weer uitladen. De fietsen worden in Ritchie verkocht en van de opbrengst
worden de lonen betaald van de werkers en meer gereedschap gekocht.
Op het terrein gaan studenten mensen leren fietsen en een behendigheidscircuitje aanleggen.
2.5 Andere investeringen
Zuid-Afrika is een land met (ook) grote problemen op het gebied van energie levering. Er wordt Load
shedding (bij toerbeurt gedeelten van Zuid-Afrika afschakelen van het openbaar elektriciteitsnetwerk)
gebruikt. Dat wil zeggen dat ook in Ritchie perioden van meer dan 8 uur het hele dorp zonder stroom
zit. Dit is niet af en toe maar regelmatig en zeker één of twee keer in de week. Wij zullen moeten
zorgen dat onze werkzaamheden door kunnen gaan. Zoals ieder bedrijf zullen we moeten zorgen
voor eigen energieopwekking als het openbaar netwerk uitvalt. Een aggregaat van minimaal 5kw is
daarvoor nodig. Wij willen zorgen dat de vrouwen van de Helpende Hande en de jonge mensen van
Moving Forward als mede de Vak loods en Cookstove afdeling eigen transport krijgt. Een goede 2e
hands pick-up is daarvoor nodig. We zijn dan niet afhankelijk in onze aan- en afvoer van materialen
van (duur te betalen) derden. Oom Klaas gaat de auto beheren en besturen.
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3

Circulaire Ontwikkelings Versterking

3.1

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 vijfentwintig 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 en ontwikkeling 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, te weten:
•
•
•
•

Saxion Hogeschool te Enschede, Deventer en Apeldoorn
Hogeschool Windesheim Zwolle
AERES (landbouw) Hogeschool te Dronten en Almere
Veluws College Walterbosch in Apeldoorn

Studenten van deze schollen en onze vrijwilligers gaan de uitvoering van de deelprojecten
ondersteunen en mede ontwikkelen. Zij doen het veldwerk en gaan verder onderzoek doen naar
(mogelijke) verbeteringen in en bij onze projecten. Op basis daarvan gaan wij verder in het
ontwikkelen van de circulaire versterkingsgedachte.
Concreet betekend dit:
•
•
•
•
•

Rehab centrum bouwen, inrichten en ontwikkelen samen met Lorraine Steenkamp
Kinderopvang bouwen, inrichten en ontwikkelen samen met Meissie Booysen
Cookstove werkplaats opzetten en inrichten samen met Piet en Febbie Lubbe
Fietsenwerkplaats en -winkel opzetten en inrichten. Training verzorgen voor de
werkers in Nederland.
Vervoer (pick-up) aanschaffen voor vervoer van goederen en agrarische producten

Als bijlagen hebben we het document Circulaire Ontwikkelings Versterking bijgevoegd wat als
handleiding en studiestuk voor studenten wordt gebruikt.
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RTL4 heeft in haar laatste uitzendingen van Lifestyle Experience zowel in november 2018 als januari
2019 aandacht besteed aan de Circulaire Ontwikkelings Versterking. Die uitzendingen zijn nog steeds
actueel en u kunt dat terugzien op:

https://www.youtube.com/watch?v=2d8MBwg3V8A&t=3s
3.2
Verwachte resultaten
Fase 1 t/m 5 van het Regenboogproject zijn effectief en duurzaam uitgevoerd. Met fase 5 is geen
sluitstuk gemaakt maar een nieuw begin. Het Regenboogproject is zelfstandig en functioneert.
Wij gaan nu dieper de gemeenschap in om ons te focussen op een groep mensen die niet of
nauwelijks aandacht krijgen. Dit zijn geen rand-maatschappelijke individuen, maar vaak mensen die
totaal buiten de gemeenschap staan. We willen hen door onze kleine projecten terug brengen in de
maatschappij en hen ondersteunen en versterken in het nemen van een positieve beslissing voor de
toekomst.
(Straat) kinderen willen we een andere en nieuwe bagage meegeven door voor hen allerlei spel- en
creatieve activiteiten te laten organiseren.
Wij verwachten daarmee dat ze niet in het circuit van drank- en drugsgebruik terecht komen.
Wij verwachten ook de ouders of alleenstaande moeders hiermee positief te activeren om meer
aandacht aan de kinderen en hun leefomstandigheden te geven.
Met de ouders willen we verder gaan in de ontginning van hun stukje grond en het aanleggen van
groentetuintjes. Ook daarmee zullen we de gezondheid van de wijk in het algemeen en van de
individuele gezinnen in het bijzonder positief beïnvloeden .
Met het fietsproject creëren we inkomsten in een streek waar de werkloosheid op ongeveer 65% ligt.
Groepen jongeren en ouderen zullen training krijgen op het gebied van IT, tuinonderhoud
handvaardigheidsactiviteiten, sport en bewegen.
Onze projecten werken altijd vanuit de gedachten van een cirkel 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 plaatsen zijn waar veiligheid, ontwikkeling, vorming, versterking,
tolerantie en emancipatie centraal staan.
De projecten moeten, voor, door en met de gemeenschap worden uitgevoerd. Wij verzorgen mede de
benodigde financiële middelen.
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De afgelopen twee jaar hebben wij
mede geholpen om het CPF op te
zetten in Ritchie.
Het Zuid-Afrikaanse concept van een
Community Policing Forum is een mix
tussen burgerwacht en wijkagent.
In overleg met politie willen we gaan
beginnen met een wijkagent te
koppelen aan
een CPF-er en hen te verbinden aan
het wijkcentrum.
De politie ondersteunt ons met het
opzetten van deze kleinschalige
eenheid en samen met hen zullen we
stap voor stap verder gaan.
Door onze inzet van de afgelopen jaren zie je dat nu al aantoonbaar, de mentaliteit in de
gemeenschap verandert van ‘Ik en Jij’ naar ‘Wij en Ons’!
3.3

Toezicht en verslaglegging

Vanuit het bestuur van Eye For Others gaat Ton van der Smit enkele malen per jaar naar Zuid-Afrika.
Ton is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen en doet dit met veel
plezier en aandacht, zowel schriftelijk als met foto’s en op video.
Daarnaast zullen ook de leden van de Backoffice een aantal weken aanwezig zijn om de
vrijwilligersgroepen en studenten te begeleiden en toezicht te houden op de uit te voeren
werkzaamheden.
Het Nederlandse team werkt op locatie intensief samen met Helpende Hande, Moving Forward,
Politie, CPF en de inwoners van Ritchie, met name met Piet en Febbie Lubbe en Fanie en Annie
Modupie, Marcus en Meissie Booysen en Klaas Shuping.
Regelmatig is met hen telefonisch overleg ook als er niemand van of namens het bestuur van Eye For
Others in Zuid-Afrika is.
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4

Begroting en dekkingsplan projecten Helpende Handen

Algemeen

aggregaat 5 kw
1.795,00
5 werktafels
650,00
20 stoelen
900,00
veiligheidsmaterialen brillen, handschoenen, enz.
125,00
zonnepanelen voor Rehab en Kinderopvang
12.850,00
Helpende Hande 2 overlockmachines
1.950,00
4 naaimachines
2.400,00
breimachine
1.195,00
fournituren
750,00
wol en garen
500,00
REHAB centrum 1 container 40ft
inclusief plaatsing
5.300,00
1 container 20ft
inclusief plaatsing
2.835,00
aanpassingen
deuren en ramen
1.750,00
activiteit materiaal
1.275,00
muziekinstrumenten
965,00
Kinderopvang
1 container 40ft
inclusief plaatsing
5.300,00
1 container 20ft
inclusief plaatsing
2.835,00
aanpassingen
deuren en ramen
1.750,00
activiteit materiaal
975,00
muziek instrumenten samen met Rehab centrum
0,00
Inrichting vakloods en Cookstove werkplaats
machines
8.734,00
gereedschap
4.165,00
materialen
2.700,00
kleine middelen
1.380,00
Fietsproject
1 container 40 ft.
4.500,00
transport
5.000,00
4 tickets en VISA kosten
3.900,00
werkplaats inrichting
2.475,00
Vervoer
pick-up
19.500,00
Supervisie en begeleiding
Opleiding en training
Totale kosten
Dekkingsplan
Sponsoring Zuid-Afrika (trainingen en toezicht)
Sponsoring Zuid-Afrika (materiaal en transport)
Sponsoring Wilde Ganzen
Inbreng Nederlandse vrijwilligers
Totale dekking

Nog benodigd bedrag uit fondsenwerving

7.400,00
7.400,00

16.320,00

6.795,00

12.125,00

10.860,00

16.979,00

15.875,00
19.500,00

14.800,00
113.254,00

-7.400,00
17.500,00
-7.500,00
30.000,00
-62.400,00

€ 50.854,00
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Een gedeelte van dit project zal gesubsidieerd worden door Wilde Ganzen, waarmee wij al jaren zeer
prettig samenwerken. Wij zijn lid van Partin

Samen zetten we een wereld op zijn kop.
Apeldoorn, januari 2020
Namens het bestuur van Eye For Others
A. (Ton) van der Smit

Projectleader Netherlands and South-Africa
International Expertise Netherland Universities
Ridder in de orde van Oranje-Nassau

“To raise a child, you need a village”
Mandela
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