STICHTING
ABANTWANE
BELANGA

09-02-2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Stichting Abantwane Belanga

Stichting Abantwane Belanga
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020
VOORWOORD
Beste vrienden, sponsoren en volgers van onze Stichting.
Het jaarverslag van onze stichting ABANTWANE BELANGA – kinderen van de zon voor het jaar 2020 ligt nu voor u op
tafel of is zichtbaar als PDF op uw scherm. 2020 was nogal een bevlogen jaar waarin een klein virus enorme impact op de
wereld had en ook hier in Zuid Afrika binnen de projecten en NGO’s en daarmee de hulpverlening aan de kinderen en hun
families. Projecten zijn om redenen soms geheel of gedeeltelijk gesloten en de hulpverlening aan de kinderen en families
komt onder druk te staan. Het Corona virus zal zeker ook dit jaar nog lang onder ons zijn en wij hopen net als zovelen dat
een vaccin licht zal brengen aan het einde van deze lange tunnel.
2020 was ook het jaar waarin er geen concrete samenwerking was met een project in Zuid Afrika nadat de langdurige
band tussen Sithand’Izingane Care Project en onze stichting abrupt ten einde was gekomen. Begin 2020 heb ik op
verzoek van het bestuur geprobeerd om opnieuw het gesprek aan te gaan met het management van het project. Reden
hiervoor was het feit dat ons berichten ter ore kwamen dat Sithand’Izingane vanwege de Corona pandemie wellicht
financiële hulp op prijs zou stellen. Wij maakten ons zorgen over de hulpverlening aan de vele kinderen en families.
Echter pogingen om hierover met elkaar in gesprek te komen zijn tot nu toe nog zonder concreet resultaat.
Begin 2020 zijn wij ook op zoek gegaan naar nieuwe samenwerking met mogelijke partners in en rond Johannesburg.
Hierover heb ik al uitvoerig geschreven in onze laatste nieuwsbrief in 2020 en heb ik informatie gedeeld op onze
eigen website. De eerste gesprekken en bijzondere ontmoetingen met de oprichters van de projecten waren zeer
hoopvol en veelbelovend, echter Covid-19 heeft alles stop gezet. Ik ben echter hoopvol en er van overtuigd dat zodra
de mogelijkheden het toelaten, de gesprekken en ontmoetingen weer van start zullen gaan en dat wij medio dit jaar
een nieuwe partner(s) kunnen presenteren. De doelstellingen zoals vastgelegd in onze staturen staan nog steeds
bovenaan en zijn voor het bestuur de drijfveer om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Een lichtpunt naar aanleiding van bovenstaande is dat wij besloten hebben om een kleine crêche in Ext.1-2 van de
Tsakana Township financieel te ondersteunen. Nelly Gininda die 8 jaar heeft gewerkt bij Sithand’Izingane heeft na het
succesvol afsluiten van haar studie besloten een eigen kleinschalige crèche ECD Centre op te zetten. Wij supporten dit
initiatief en helpen Nelly in eerste instantie met het realiseren van een klein toiletgebouw.
2020 was ook het jaar waarin ons gewaardeerde bestuurslid Katrin Sijbom werd getroffen door een hersenbloeding.
Katrin lag lange tijd op de IC afdeling in haar woonplaats Bad-Wunnenberg in Duitsland. Uiteindelijk kwam het
fantastische nieuws dat Katrin zodanig was hersteld dat zij naar huis kon om daar verder te revalideren.
2020 is voorbij en de vraag dient zich aan: …”Wat zal 2021 voor een jaar worden?”…... Een antwoord op die vraag kan ik
u niet geven, maar ik heb hier in de jaren dat ik nu in Zuid Afrika woon en werk geleerd dat hoop doet leven en dat je -hoe
moeilijk dat ook is- altijd moet proberen te kijken naar de positieve elementen in je leven zelfs als die helemaal niet
rooskleurig zijn. Hoop is iets dat wij hier met elkaar omarmen en dat ons steeds weer opnieuw helpt om een stap verder
te komen en dingen te realiseren waarvan je dacht dat die niet haalbaar zouden zijn. Dat geloof in jezelf en die hoop zou
ik iedereen in deze tijd willen toewensen. Namens het bestuur van Abantwane Belanga wil ik tenslotte iedereen
hartelijk bedanken voor de positieve ondersteuning die wij ook afgelopen jaar op welke manier dan ook mochten
ontvangen. Mede dankzij het feit dat mensen geloven in ons werk kunnen wij ook in de toekomst projecten in de
Johannesburg regio blijvend ondersteunen in hun werk, waarmee zij een betere en veiligere wereld voor de kinderen,
jongeren en hun families kunnen realiseren.
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Het jaarverslag geeft in geschreven woord een beeld van onze activiteiten. De financiële paragraaf geeft helderheid
over inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben over onze
activiteiten of besteding van onze financiën dan nodig ik u van harte uit daarover met ons contact op te nemen.
Met vriendelijke groet / Hamba Khale (het ga u goed),
Stay safe, be healthy. We are all in this together……
Maarten Bollen
Voorzitter, Stichting Abantwane Belanga - Children of the Sun
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Algemeen
De Stichting Abantwane Belanga Children of the Sun, is opgericht op 20 maart 2013 te Amersfoort.
In 2013 werd de stichting formeel geregistreerd en werd eveneens de ANBI status verkregen.

Stichting Abantwane Belanga – Children of the Sun
Adres

: Churchillstraat 23, 6235 CE - Ulestraten

Kamer van Koophandel

: KvK 57513589

Fiscaal nr. belastingdienst

:

: 8526 14 287 RSIN/fiscaal nummer

Het bestuur van de stichting bestaat sinds de aanvang uit de volgende bestuursleden:
-

Maarten Bollen

Melville, Johannesburg (Zuid Afrika)

Voorzitter

-

Ronald Pluijmakers

Ulestraten (Nederland)

Secretaris

-

Miran Pluijmakers

Ulestraten (Nederland)

Penningmeester

-

Katrin Sijbom

Paderborn (Duitsland)

-

Marlies Juffermans

Amersfoort (Nederland)

-

Anke Mastenbroek

Melville, Johannesburg (Zuid Afrika)
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Bestuursvergaderingen:
-

Als bestuur hebben wij afgelopen jaar slechts één “live” vergadering met elkaar gehad, en wel in
Melville, Johannesburg, op 4 april 2020.

-

Daarnaast hebben wij regelmatig skype-overleg met elkaar gehad waarvan geen verslag
opgemaakt is.

-

Als gevolg van de Corona pandemie die onze leefwereld behoorlijk op zijn kop heeft gezet, beseffen
wij dat het voor onze stichting erg moeilijk is om heel actief met projecten samen te werken en
daar waar nodig financiële hulp te bieden. Ook staat de fondsen werving onder druk. Dit geldt
zowel in Nederland als Zuid Afrika. Beide landen zitten sinds maart 2020 in verschillende vormen
en niveaus van lock-down, en acties uitvoeren is daardoor erg moeilijk. Wij beseffen daarnaast ook
dat het belangrijk is om heel duidelijk en transparant aan onze sponsoren, vrienden en volgers uit
te leggen dat door genoemde omstandigheden wij geen concrete acties uitvoeren. Via een
nieuwsbrief zullen wij onze volgers hierover te informeren.

De plannen voor 2020 waren: Het zoeken naar een of meerdere nieuwe partner(s) in Zuid Afrika.
Er zijn door onze voorzitter diverse NGO’s in en rond Johannesburg benaderd waarmee beginnende
gesprekken zijn gevoerd. De eerste contacten waren veelbelovend en erg positief. Echter vanwege de
Corona pandemie hebben deze gesprekken nog geen vervolg kunnen krijgen. Omdat veel NGO’s geheel
of gedeeltelijk gesloten zijn en alleen beperkte hulp bieden (bijv. maaltijd voorziening), is er tot nu toe
ook geen mogelijkheid geweest tot een fysieke ontmoeting met bestuur of oprichters van deze NGO’s.
We hebben echter goede hoop dat, zodra de mogelijkheid er weer is, hernieuwd contact met de
betreffende NGO’s zal zijn en dat wij verder zullen gaan met het opzetten van mogelijke samenwerking
tussen de NGO en onze stichting.
Ook de fondsenwerving heeft door de Corona pandemie in 2020 nagenoeg stilgelegen. Aangezien wij
door genoemde omstandigheden geen concrete hulp kunnen bieden maar daarnaast ook geen
concrete hulpvraag hebben ontvangen heeft het bestuur besloten vooralsnog de fondsenwerving op
een laag pitje te zetten.
De inspanningen (uit het verleden) van onze stichting hebben er toe geleid dat wij voldoende geld in
kas hebben om nieuwe NGO’s te ondersteunen.
Wij gaan er van uit dat wij in 2021 de draad weer voortvarend kunnen oppakken.
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Inkomsten:
Fondsenwerving:
Particulieren
Door bijdragen van vaste en incidentele donateurs is in 2020 € 2.928,50 aan giften ontvangen.
Subsidies
In 2020 zijn geen subsidies aangevraagd bij derden.
Verkoop producten
In 2020 heeft er geen verkoop van producten plaatsgevonden.

Uitgaven:
In 2020 heeft Stichting Abantwane Belanga de volgende uitgaven gehad:
-

Lidmaatschap MOS Meerssen Ontwikkeling Samenwerking, € 10,00.

-

Donatie Careless Moments Sittard - Nederland (corona), € 1000,00.

-

Donatie Hotel Hope Ministeries – Melville - Johannesburg Zd. Afrika (corona), € 1000,00.

-

Donatie Sithand’Izingane – Zd. Afrika (corona), € 500,00.

-

Donatie VIVA foundation, Melville – Zd. Afrika - voedselpakketten (corona), € 2.136,14

-

Donatie bouw Crèche Nelly – Tsakane ext. 2 – Ekurhuleni Zd. Afrika, € 100,00.

-

Kosten website Abantwane Belanga, € 75,00.

-

Kosten bank, € 205,14

Financien:
De administratie van de stichting Abantwane Belanga wordt uitgevoerd in Microsoft office EXCEL. Alle
facturen en kwitanties zijn geregistreerd en deze informatie is voor alle donateurs ter inzage
beschikbaar.

Partners:
Abantwane Belanga werkte in 2020 nauw samen met de volgende partners:
-

Sisiza Ukusiza Pty Ltd

(vrijwilligerswerk)

Publiciteit
In 2013 is de website van de stichting beschikbaar gekomen (www.abantwanebelanga.com).
Daarnaast heeft de stichting in 2020 tijdens de volgende evenementen acte de presênce gegeven:
•

Uitgifte van voedselpakketten in Melville (Johannesburg) in verband met Corona.

Page 5

Stichting Abantwane Belanga

Plannen voor 2021:
Uiteraard gaan wij er vanuit dat wij onze activiteiten in 2021 nieuw leven kunnen inblazen. Enkele
plannen die op stapel staan:
-

Samenwerking opzetten met een nieuw zorgproject (NGO) dat aansluit op de kernwaarden van
onze stichting.

-

Verdere uitbreiding van vrijwilligerswerk voor jongeren in Zuid Afrika (via Sisiza Ukusiza – we
help to help) zodra de maatregelen rondom Covid-19 dat zullen toestaan.

-

De afgelopen 5 jaar kwamen steeds 2 NL’se scholen in het kader van een exchange programma
in de maanden Juli - Augustus naar Zuid – Afrika om in een 3-tal projecten in Johannesburg (1)
en Kaapstad (2) aan het werk te gaan. Voor 2021 staan de negende en tiende groep klaar om
via Global Exploration - NL naar Zuid Afrika te komen. In Johannesburg bezoeken de scholen
het project LIV – Lanseria. Gezien de Corona pandemie en alle beperkende maatregelen
daaromtrent is het nog uiterst onzeker of deze trip ook dit jaar zal plaatsvinden.
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Jaarrekening 2020
SALDO PER 01-01-2020

€ 24.240,84

INKOMSTEN 2020

Giften Particulieren

E.A.E. Mastenbroek

€ 250,00

Anneke Wolfs

€ 500,00

H.H.A.B. Ruijters

€ 300,00

Diversen

€ 1.878,50

totaal
Giften bedrijven

€ 2.928,50
€ 0,00

totaal
Giften bestuur

€ 0,00
€ 0,00

totaal
Acties scholen

€ 0,00
€ 0,00

totaal

€ 0,00

Rente bankrekening

RABO

€ 0,00

Handel

Verkoop producten

€ 0,00

Totaal inkomsten

totaal

€ 0,00

totaal

€ 2.928,50
€ 27.169,34

Page 7

Stichting Abantwane Belanga

UITGAVEN 2020

Projecten

Careless Moments

€ 1.000,00

Hotel Hope

€ 1.000,00

Sithand’Izingane

€ 500.00

VIVA Foundation

€ 2.136,14

Crèche Nelly

€ 100,00

Totaal
Onkosten

€ 4.736,14

Bank

€ 205,14

MOS

€ 10,00

Internet (website)

€ 75,00

Kosten bestuur

€ 0,00

Totaal

€ 290,14

Totaal uitgaven

SALDO PER 31-12-2020

€ 5.026,28

€ 22.143,06

Saldo op 31-12-2020
-

in kas

-

RABO bank betaalrekening

Totaal saldo 31-12-2020

€ 910,03
€ 21.233,03
€ 22.143,06
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Toelichting jaarrekening
Algemeen
Alle kosten die de bestuursleden van de Stichting Abantwane Belanga maken worden om niet ter
beschikking gesteld. Dit is inclusief internet, kantoor materialen en eventuele reiskosten.
Inkomsten 2020
Giften particulieren:
Deze zijn verdeeld in incidentele (inclusief fooien) en reguliere giften (e.g. maandelijkse bijdragen).
Giften bestuur
Deze giften worden apart vermeld om aan te tonen dat alle kosten door de bestuursleden zelf
gedragen worden.
Rente
Via onze RABO rekening ontvingen wij in 2020 geen rente over onze tegoeden.
Uitgaven 2020
Projecten
Dit zijn de bedragen die in 2020 aan de verschillende projecten zijn uitgegeven.
Handel
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de kosten van inkoop van de verschillende producten en
reizen.
Onkosten 2020
Internet
De stichting Abantwane Belanga betaald jaarlijks een bedrag voor de domeinnaam en web hosting.
Bank
Hierin zijn de kosten voor bankpassen en de kosten van het elektronisch betalingsverkeer opgenomen.
Publiciteit
Hier zijn de kosten van publiciteit opgenomen
Lidmaatschappen
De stichting Abantwane Belanga staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (hieraan zijn geen
kosten verbonden in 2020). Verder is stichting Abantwane Belanga aangesloten bij MOS (Meerssen
Ontwikkeling Samenwerking), jaarlijks zijn de kosten euro 10,00.
Porto
Hier zijn de kosten van postzegels opgenomen.
Verdeling
In dit overzicht worden de liquide middelen per 31-12-2020 uitgesplitst naar kas en banken.
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Verhouding tussen onkosten en giften bestuur
In dit overzicht wordt zichtbaar gemaakt dat alle onkosten door de bestuursleden zelf worden
bekostigd en niet ten laste komen van de bijdrage aan onze projecten.
Handel
In dit overzicht staat het handelsresultaat.

Opgemaakt te Johannesburg / Ulestraten, 9 februari 2021

Namens het bestuur:
Maarten Bollen (Voorzitter)

Ronald Pluijmakers (secretatis)

Miran Pluijmakers- Stevens (penningmeester)

Stichting Abantwane Belanga – Children of the Sun
Adres

: Churchillstraat 23
6235 CE Ulestraten

Web

: www.abantwanebelanga.com

Kamer van Koophandel

: KvK 57513589

Fiscaal nr. belastingdienst

:

: 8526 14 287 RSIN/fiscaal nummer
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Donateurs 2020
E.A.E. Mastenbroek
Wolffs Spee
W.M.J. Fredrix
M.L.A. Fredrix
E.H.M. Regtop
H. en M. Molling
A. Wolfs Ophelders
L.J.M. Kerckhoffs
Rianne Nabben
H. Holshuijsen
A.J. Bakker
H.H.A.B. Ruijters
P.P.G. Janssen
E.W. Knijnenberg
H.M.F. Winten
M.E. Wolffs Spee
Smitterling Management
Mary en Jo Smeets
Bente Berger
J.P.A.M. Heerkens
J.P.M. Satijn de Bont
M.A.H Dukers
G.L. Merode
Stefan Coumans
Abshoven Accountants
H.J.G. Slenter
S.H.C. Jacobi
I.H.M. Mastenbroek
V.M. Friebel
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