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VOORWOORD
Beste vrienden, sponsoren en volgers van onze Stichting.
We zijn alweer in het tweede jaar van de pandemie en het was en het is nog steeds voor iedereen zowel privé en qua werk een heel
erg lastig jaar. Zowel in NL als Zuid Afrika als in de rest van de wereld zet dat ene kleine virus alles nog steeds op zijn kop. Het werk
van de verschillende NGO’s lag afgelopen periode vaak zo goed als stil en alleen de hoognodige hulp werd geboden. Daarmee kwam
dan ook de hulpverlening aan de kinderen en de families enorm onder druk te staan. Dat betekende weer dat wij als Stichting ook
niet datgene konden doen waarvoor wij zijn opgericht. Ook onze actieve fondsenwerving lag hierdoor zo goed als stil.
2021 was echter naast stilstand ook een jaar met nieuwe ontwikkelingen die ondanks de corona pandemie toch steeds meer vorm
begonnen te krijgen. Een van onze doelen voor 2021 was met name om een nieuwe partner te vinden waarmee wij samenwerking
zouden kunnen opzetten. Ik ben daarvoor in opdracht van het bestuur op zoek gegaan naar de NGO’s die aansluiten bij de
kernpunten van onze Stichting en heb getracht in gesprek te komen met oprichters en bestuursleden van die NGO’s. De pandemie
maakte dat niet heel erg makkelijk en veel van de ontmoetingen en gesprekken verliepen via Zoom of Skype en slechts heel af en
toe was ik in de gelegenheid om mensen ècht te ontmoeten. De aanhouder wint en ik ben daarom heel erg blij om te mogen melden
dat wij met de Stichting in NKOSI’S HAVEN een mooie en betrouwbare partner hebben gevonden met wie wij de komende periode
zullen samenwerken. Ik zal daarover in de toekomst zeker nog meer vertellen, maar nodig U alvast uit om zeker hun website te
bekijken via http://www.nkosishaven.org waar u het hele verhaal kan lezen over het werk en het ontstaan van deze bijzondere
NGO. De website wordt op dit moment bijgewerkt aangezien daar door omstandigheden de afgelopen tijd nauwelijks een
mogelijkheid voor was, maar het geeft in ieder geval een goed beeld van hun werkzaamheden.
De steun die wij in 2020 al hadden toegezegd aan de kleine crêche in Ext.1-2 van de Tsakana Township is in 2021 volledig ingezet
voor de bouw van een klein toilet gebouw en een 2-tal klaslokalen. Nelly Gininda die 8 jaar heeft gewerkt bij Sithand’Izingane heeft
na het succesvol afsluiten van haar studie een eigen kleinschalige crèche ECD Centre opgezet waar op dit moment 43 kinderen
onderdak vinden.
Eind 2021 kregen wij ook een verzoek voor financiële ondersteuning van een moeder in de wijk Melville. Haar 15 jarige dochter
met het syndroom van Down kon vanwege Corona niet meer naar school en het enige alternatief zou internet en thuisonderwijs
zijn. Moeder die door de pandemie haar baan is kwijt geraakt kon dat niet betalen en na een aantal inhoudelijke gesprekken
hebben wij meet de Stichting besloten om haar te helpen en te zorgen dat de dochter naar school kan gaan (zowel fysiek als thuis
onderwijs) maar ook deel kan nemen aan sport- en muziek activiteiten; kookles en karate klas.
De toekomst is nog steeds ongewis en het is nog steeds niet duidelijk waar dit alles toe zal leiden. De economie in Zuid Afrika is
instabiel met als gevolg dat ook de NGO’s moeten interen op hun inkomsten. Als bestuur hebben wij echter wel een duidelijk doel
voor ogen en dat is in ieder geval er voor zorgen dat de fondsenwerving nieuw leven wordt ingeblazen en dat wij vol goede moed
ons werk zullen voortzetten. Zoals ik ook in 2020 al schreef heb ik 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. Geloof in jezelf en heb aandacht voor elkaar. Dat is de enige manier om dat te
bewerkstelligen. Wij hebben U nodig en de kinderen en families hebben ons nodig. Ubuntu; ik ben omdat jij bestaat is daarin
leidend.
Namens het bestuur van Abantwane Belanga wil ik iedereen 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.
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 uit de volgende bestuursleden:
-

Maarten Bollen

Melville, Johannesburg (Zuid Afrika)

Voorzitter

-

Ronald Pluijmakers

Ulestraten (Nederland)

Secretaris

-

Miran Pluijmakers

Ulestraten (Nederland)

Penningmeester

-

Marlies Juffermans

Amersfoort (Nederland)

-

Anke Mastenbroek

Melville, Johannesburg (Zuid Afrika)

Page 2

Stichting Abantwane Belanga

Bestuursvergaderingen:
-

Als bestuur hebben wij afgelopen jaar door de corona pandemie helaas géén “live” vergadering met
elkaar gehad, hopelijk is 2022 ons beter gezind.

-

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.

De plannen voor 2021 waren, gelijk aan de plannen van 2020: 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 bleven de contacten
beperkt tot Zoom en skype.
Aan het einde van 2021 is er door onze voorzitter wel meerdere keren contact geweest met de
oprichter van NKOSI’s HAVEN Ms. Gail Johnson en beiden zijn overeen gekomen dat het opstarten
van een partnership tussen de stichting en de NGO een prima idee is.
De fondsenwerving heeft door de Corona pandemie in 2021 zo goed als stilgelegen. Door genoemde
omstandigheden kwam er geen concrete hulpvraag vanuit de NGO’s en konden wij ook geen concrete
hulp bieden. Het bestuur heeft daarom besloten om de fondsenwerving voor 2021 op een iets lager
pitje te zetten maar het komende jaar weer volop aan de slag te gaan en de draad op te pakken.
De inspanningen (uit het verleden) van onze stichting hebben er toe geleid dat wij op dit moment
voldoende geld in kas hebben om nieuwe NGO’s te ondersteunen.

Page 3

Stichting Abantwane Belanga

Inkomsten:
Fondsenwerving:
Particulieren
Door bijdragen van vaste en incidentele donateurs is in 2021 € 2.150,00 aan giften ontvangen.
Subsidies
In 2021 zijn geen subsidies aangevraagd bij derden.
Verkoop producten
In 2021 heeft er geen verkoop van producten plaatsgevonden.

Uitgaven:
In 2021 heeft Stichting Abantwane Belanga de volgende uitgaven gehad:
-

Donatie Careless Moments Sittard - Nederland (corona), € 750,00.

-

Donatie bouw Crèche Nelly – Tsakane ext. 2 – Ekurhuleni Zd. Afrika, € 2.385,38.

-

Donatie schoolgeld Mimi Machogo, € 1.305,12.

-

Kosten website Abantwane Belanga, € 78,15.

-

Kosten bank, € 224,67.

-

KVK aanpassingen, € 0,02.

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 werkt al jaren nauw samen met Sisiza Ukusiza Pty Ltd (vrijwilligerswerk), echter
door Corona wordt er nauwelijks gereisd door vrijwilligers en ligt dit deel van ons werk tijdelijk stil.

Publiciteit
In 2013 is de website van de stichting beschikbaar gekomen (www.abantwanebelanga.com).
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Plannen voor 2022:
Uiteraard gaan wij er vanuit dat wij onze activiteiten in 2022 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. In een 3-tal projecten in Johannesburg (1) en
Kaapstad (2) gingen de leerlingen aan het werk. Voor 2022 staan de negende en tiende groep
klaar om via Global Exploration - NL naar Zuid Afrika te komen. In Johannesburg was het de
bedoeling om het project Nkosi’s Haven te bezoeken. Gezien de Corona pandemie en alle
beperkende maatregelen daaromtrent is echter besloten dat alles wordt opgeschoven naar
2023.
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Jaarrekening 2021
SALDO PER 01-01-2021

€ 21.233,03

INKOMSTEN 2021

Giften Particulieren

Huub en Angela Ruijters
R.E.A. Bouwens
Anneke Wolfs
Diversen

€ 500,00
€ 1.160,00
€ 400,00
€ 90,00

totaal
Giften bedrijven

€ 2.150,00
€ 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

€ 2.150,00
€ 23.383,03
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UITGAVEN 2021

Projecten

Careless Moments

€ 750,00

School Mimi Machogo

€ 1.305,12

Crèche Nelly

€ 2.385,38

Totaal
Onkosten

€ 4.440,50

Bank

€ 224,67

KVK

€ 0,02

Internet (website)

€ 78,15

Kosten bestuur

€ 0,00

Totaal

€ 302,84

Totaal uitgaven

SALDO PER 31-12-2021

€ 4.743,34

€ 19.549,72

Saldo op 31-12-2021
-

in kas

-

RABO bank betaalrekening

Totaal saldo 31-12-2021

€ 910,03
€ 18.639,69
€ 19.549,72
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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 2021
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 2021
Projecten
Dit zijn de bedragen die in 2021 aan de verschillende projecten zijn uitgegeven.
Handel
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de kosten van inkoop van de verschillende producten en
reizen.
Onkosten 2021
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 2021). 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 31-12-2021 uitgesplitst naar kas en banken.
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Donateurs 2021
Joost Heerkens
R.E.A. Bouwens
Anneke Wolfs
Huub en Angele Ruijters
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