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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 perikelen met en door  
COVID-19/Corona niet helemaal kunnen realiseren.  

Ondanks dat hebben wij veel kunnen beteken. 
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1. Opnieuw een jaar waar we ondanks tegenslagen veel hebben gedaan 
 
Iedereen dacht dat we na 2020 wel weer op zouden krabbelen en gewoon weer konden doen 
wat we altijd gedaan hebben. Wij zijn echter altijd reëel en weten dat er zomaar zaken kunnen 
veranderen. En als men goed luisterde naar de wetenschappers en experts, hoorde je 
regelmatig waarschuwingen dat Covid-19 hardnekkig zou zijn en nog wel tijden de wereld in zijn 
greep zou kunnen houden. 
 
Zelf heb ik ook tegenslag moeten aanvaarden door een fietsongeval.  
Ik zat veel op de racefiets om geld bij elkaar te sponsoren voor voedsel en ondersteuning van 
ons project. De rehabilitatie heeft langer geduurd dan ik gedacht had en heeft mij behoorlijk in 
de greep gehad. Ondanks dat kon ik in juli gelukkig weer fietstochten maken om geld voor 
voedsel in te zamelen. 
 
Ook in 2021 zat Zuid-Afrika regelmatig in een Lockdown fase 5, wat wil zeggen dat er geen 
personenvervoer mogelijk is, waardoor mensen niet naar hun werk konden rijden. 
Geen werk, geen inkomsten, geen eten. 
Dus ook dit jaar hebben wij regelmatig voedselpakketten verstrekt 
 

 COVID-19 had ook dit jaar weer een gevolg voor onze 
vrijwilligers groepen en hebben wij zowel de juli/augustus 
groep als de oktober groep moeten cancelen. In augustus 
zijn er twee studenten pedagogie (Annelie en Janneke) naar 
Zuid-Afrika gegaan samen met Esther Kelder (een backoffice 
lid die al jaren betrokken is bij ons werk in Zuid-Afrika). 
Dit had uiteraard opnieuw 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. Opnieuw een 
“strop” van ruim € 40.000,=  We merkten echter ook dat veel 

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. Het is niet zo dat wij een tekort kunnen oplopen, maar het betekend wel dat wij 
opnieuw onze plannen moesten bijstellen en veel zaken niet konden uitvoeren. 
 
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 en komen zij nu nog steeds 
regelmatig bij elkaar om brei-, naai- en haakactiviteiten te doen. Annie 
heeft zelfs een hele kerststal gehaakt!  . 
 
 
2. Uitgevoerde activiteiten en afwijkingen in 2021 
 
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 
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ongelooflijk blij mee. De containers zijn aangeschaft en op 17 februari werden nog drie 
containers geplaatst.  
 
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 (totale reis- en bijeenkomst verbod) werden mensen geïsoleerd in hun 
omgeving.  
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.  
 
Opnieuw moesten mensen met 
minder zien rond te komen dan 
normaal. 
Op maandag 25 januari 2021 las ik in 
het Algemeen Dagblad een artikel 
wat ik hiernaast 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. 
 
Ook dit jaar was de winter kouder dan normaal 
Het coronavirus sloeg opnieuw hard toe en ook de honger nam weer toe.  
 
Van onze projectgelden hebben we een gedeelte moeten gebruiken om mensen te voorzien 
van voedsel. 
 

Inmiddels zijn er nu vier containers 
geplaatst. Eén van 12 meter lengte 
en drie van 6 meter lengte. 
Als gevolg van de sterk gestegen 
prijzen in Zuid-Afrika (staalprijzen 
soms wel tot 30% hoger) moesten 
wij veel meer voor de containers 
betalen dan voorzien.  
Hierdoor konden wij niet het dak 
over de containers plaatsen en het 
project ook nog niet voorzien van 
zonne-energie. 
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 Omdat het overdag vaak te heet is in de 
containers, krijgen de kinderen dan buiten 
les. 
We konden daardoor ook geen elektrisch hek 
rond het project zetten, maar hebben daar 
voorlopig een hek rond geplaatst van 
prikkeldraad, wat voorlopig afdoende is tegen 
inbraak en diefstal.  
Ook het feit dat onze stafleden vlak bij het 
project wonen geeft voorlopig voldoende 
veiligheid.  
 
Gelukkig konden we sinds 15 februari van 
start met kinderopvang en de grote container 
hebben wij opgedeeld in twee kleine lokalen voor voorschoolse kinderopvang. 
Eén kleine container is in gebruik als opslagplaats. 
Eén kleine container wordt gebruikt als keuken en opslag van etenswaren en tuingoederen. 
De laatste container is in gebruik door Agape voor opvang van jongeren die drugs en 
drankverslaafd zijn.  
Via deze opvangplaats worden jongelui dan doorgestuurd naar het centrale opvangcentrum van 
Agape in Kaapstad. De eerste jongeman heeft zijn weg al via ons daarnaar toe gevonden en 
maakt een groot succes van zijn afkickprogramma. 
Hem willen we, als hij terug komt uit Kaapstad, een vaste plaatste geven op ons centrum, zodat 
hij weer jongelui van zijn leeftijd kan motiveren om te stoppen met drank en drugsgebruik. 
 

Oom Klaas, die al sinds 2014 bij onze projecten 
betrokken is heeft met veel liefde de groentetuin 
tot grote bloei gebracht. Hij heeft van de gemeente 
toestemming gekregen om het water af te tappen 
waardoor de groenten iedere dag water krijgen. 
Het resultaat mag er zijn, maar nog mooier is dat 
onze kinderen ieder dag verse groenten krijgen uit 
eigen tuin. Als er teveel is voor eigen gebruik 
wordt dat verkocht aan de buurt. 
 
We zien in de buurt dat er steeds meer mensen 
groenten gaan kweken in eigen tuin, daarbij 
geadviseerd door Oom Klaas. 

 
Onze twee stafleden Kediratile en Josephine 
hebben een verkorte hygiëne-en kookcursus gehad 
van Marthie van der Westhuizen.  
Marthie geeft vrouwen huishoudcursussen 
waaronder kookcursussen en financieel beheer. 
In februari gaat Kediratile een uitgebreide cursus 
volgen bij haar. 
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Esther en de twee studenten (pedagogie) hebben onze 
teamleden training gegeven in kinderopvang en 
kinderpsychologie. 
Esther had van haar tandarts een zak vol tandenborstels 
gekregen en tandpasta, dus de eerste tandenpoetslessen 
zijn ook gegeven.   
 
Uit balkjes hebben wij blokjes gezaagd en Esther, Annelie 
en Janneke hebben de juffen geleerd hoe eenvoudig je 
blokjes kan gebruiken als speelgoed en bouwmateriaal. 
 
Op het terrein heb ik een zandtafel gemaakt waar kinderen ook hun creativiteit in tot 
ontwikkeling kunnen brengen. 
 
We hebben van de boeren coöperatie een heel aantal oude banden gekregen, wat voorlopig als 
speeltoestellen kunnen worden gebruikt. Het plan voor volgend jaar is om een echter  
jungle-gym te maken voor de kinderen. Maar ze vermaken zich ook uitstekend met oude jute 
zakken en we hebben  hen het Hollandse zaklopen geleerd. 
 

We hebben nu al een dertigtal 
kinderen van de vuilnisbelt kunnen 
halen en hen een plek gegeven in 
ons opvangcentrum. Het succes is 
nu al zo groot dat de container veel 
te klein is voor dit aantal kinderen en 
wij er volgend jaar een aantal 
containers bij moeten plaatsen. 
Het hele mooie is dat we dit jaar de 
eerste negen kinderen zover hebben 
kunnen ontwikkelen dat hun 
achterstand op de basisschool 
miniem is. Deze kinderen hebben 
van ons een “diploma” gekregen die 
ze vol trots in ontvangst namen. 

 
Als u onze website bezoekt kunt u mijn verslag lezen van de afgelopen maanden. Naast de 
hele mooie dingen die we tot stand konden brengen zijn er ook een paar hele droevige en 
dramatische dingen gebeurd. 

 
In september is eer één van de shacks 
naast ons centrum in brand gevlogen. 
De moeder en het dochtertje van 9 zijn 
toen verbrand. De vader en het jongste 
dochtertje zijn met ernstige 
brandwonden opgenomen in het 
ziekenhuis. Vier dagen later is ook het 
jongste dochtertje gestorven aan haar 
brandwonden. De vader ligt nog steeds 
in het ziekenhuis.  
 De oorzaak van de brand was een 
omgevallen kaars één van de grootste 
oorzaken van branden in shacks.  
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Dit maakte zoveel impact op ons als de omgeving, dat de 
burgemeester ter plaatse is geweest en het shack-gedeelte, 
waar wij werken, heeft ongedoopt tot Alexandrapark. 
Een jong gelukkig gezinnetje, zomaar in één keer weg. 
Onze mensen hebben het zien gebeuren en hebben de 
doodskreten gehoord en dan niets kunnen doen is zo 
verschrikkelijk. Hoewel ik andere plannen had, ben ik de 
weken daarna 
iedere dag op het 

centrum geweest om hen een beetje begeleiding te 
geven in hun geestelijke nood. 
 
Toen ik op een dag bij de verbrande shack stond met 
ons team, kwam er een jochie aanlopen met een stapel 
door brand aangetast geld in zijn hand. Hij zei: “Oom ek 
het dit gevind, dit is nie mijne nie, u moet maar kyk wat 
u hiermee doen”. 

 
Daarna brak er een veldbrand uit net buiten 
Ritchie. Een heel weekend heeft de brand 
gewoed en aangejaagd door een sterke 
wind is er 140.000 hectare grond totaal 
verwoest. Het gebied tussen globaal 
Kimberley, Douglas en Ritchie was één 
grote vuurzee. Veel wild is verbrand en 
verschillende boerderijen zijn totaal 
vernield. 
 
Deze laatste gebeurtenissen zullen mij altijd 
bijblijven en is iets om nooit te vergeten. 
 

 
Door de brand in de shack is er spontaan vanuit 
de gemeenschap het plan ontstaan om een 
buurtwacht op te richten. Samen met de politie 
heb ik dit op kunnen starten en er is nu een 
groep ontstaan onder de naam Community in 
Blue. Wij hebben de veiligheidsvesten kunnen 
sponsoren en samen met de plaatselijke politie 
gaan we de buurtwacht leden trainen in 
benaderingstechnieken, observatie en 
voorkoming van misdrijven en calamiteiten. 
 
 
Samen met een aantal vrienden van de politie 
heb ik een bezoek gebracht aan de universiteit in Wellington, het Hugenoten College, en 
hebben wij bij kunnen dragen aan symposium over integriteit binnen alle geldingen van de 
maatschappij.  
 
Zie ook https://www.eyeforothers.nl/nieuwsupdate-de-samenhang-tussen-ubuntu-ik-ben-omdat-
wij-zijn-en-integriteit/ 
 
Wederom een heftig jaar, waarin veel gebeurd is, wij ook veel hebben kunnen beteken en een 
jaar wat ons zeker motiveert om door te gaan met ons werk in Ritchie. 

https://www.eyeforothers.nl/nieuwsupdate-de-samenhang-tussen-ubuntu-ik-ben-omdat-wij-zijn-en-integriteit/
https://www.eyeforothers.nl/nieuwsupdate-de-samenhang-tussen-ubuntu-ik-ben-omdat-wij-zijn-en-integriteit/
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3.  Ontwikkelingen rondom de continuïteit 
 
Wij hebben onze contacten met de organisatie Agape in Kaapstad en Kimberley verstevigd en 
gaan samen met hen en de politie het rehab project verder uitbouwen. 
Voor volgens jaar willen wij nog een aantal containers bijplaatsen voor kinderopvang en 
begeleiding van huisvrouwen in handwerk en kooractiviteiten. 
 
 
4. Gerealiseerde plannen en afwijkingen project Moving Forward 
Wij hadden een bedrag begroot van € 113.119,00, waarvan uit eigen acties en toezeggingen  
€ 67.400,00 moest worden bijeengebracht en waarvan € 55.719,00 uit fondswerving moest 
worden verkregen. 
De vrijwilligersbijdrage en suppletie van 25.000,00 is door het wegvallen van de 
vrijwilligersgroepen niet binnengebracht.  
Een gedeelte van de transportkosten voor de containers is gesponsord vanuit Zuid-Afrika.  
De training is gedeeltelijk door mijzelf, Esther, Annelie en Janneke verzorgt. 
Marthie van der Westhuizen heeft een hygiëne- en kooktraining gegeven. Dit heeft zij ook 
belangeloos gedaan. 
 
Door fondswerving is  € 46.000,00 ingekomen. 
Er is een gedeelte gesponsord voor de cookstoves. Dit geld hebben we gereserveerd voor 
2022. 
 
5. Tot slot 
Het was een bewogen jaar voor ons, zowel privé als voor de stichting. We hebben echter 
opnieuw geleerd dat in het leven niets zeker is. We konden niet echt plannen maken voor een 
projectreis. We zijn wel blij dat er drie mensen geweest zijn die in die weken dat zij er waren  
veel hebben kunnen doen. Ook konden wij opnieuw een heel aantal voedselpakketten uitreiken. 
 
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 konden we toch doorgaan 
met het nieuwe project van Moving Forward. 
 
Bij zijn inhuldiging als President van Zuid-Afrika zei Mandela één van de volgende zinnen: 
 

“Als we ons licht laten schijnen, 
schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen” 

 
En daar besluit ik mijn rapport mee en beginnen we onze plannen voor 2022! 
 
Ritchie, 17 december 2021 
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  

 

 

 
 

 
 


