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1) Bestuur: 

Voorzitter:   Kees Kloosterman (2008) / Greet Kloosterman (2016) 

Secretaresse:  Willemien Massier(2012) 

Penningmeester: Edwin Vetkamp(2014) 

Lid:   Rein van den Esker(2011) 

Lid:   Gerrie Kok(2012) 

 

In 2015 is Kees Kloosterman afgetreden en in de bestuursvergadering van 14 Januari 2016 is 

in zijn plaats benoemd als voorzitter Mw Greet Kloosterman. 

In 2016  zijn Gerrie Kok en Willemien Massier aftredend en herkiesbaar. 

In 2016 is  ook Rein van den Esker aftredend en niet herkiesbaar. 

 

2) Samenwerking in Nederland en in de projectlanden. 

De doelstelling van de stichting is om eenmalige kortlopende projecten te doen in landen 

van het sub Saharan gedeelte van het continent Afrika. 

Deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale organisaties die 

de aanvraag hebben ingediend. De eerste fase is het inventariseren  en analyseren van de  

projectvragen die uit de Afrikaanse gebieden komen. Gevolgd door een korte periode van 

intensief overleg. En na afloop /afronding van projecten wordt contact gehouden om de 

lokale organisatie te ondersteunen met advies en de succeskans van uitgevoerde projecten 

te vergroten. 

Voor 2016 staat een bezoek aan Zuid Afrika gepland (door Kees en Greet Kloosterman) 

waarbij zij de projecten zullen bezoeken. 

In Februari en mogelijk Juli zal Erna Arnold, bezoeken brengen aan Zambia om de 

verstevigde organisatie van dit Kukwatankana Youth Project verder vorm te geven. Tevens 

zal er een  oriëntatie plaatsvinden om een  touwwaterpompen project in Chisamba te doen. 



Mogelijk dat in September/Oktober nog een bezoek van Kees en Greet Kloosterman aan 

Zambia zullen brengen als de oriëntatie voor het waterpompen project positief verloopt.  

 

Als Stichting willen wij graag de goede samenwerking met de Wilde Ganzen voortzetten 

evenals met Cordaid en mogelijk Kerk in Actie. Afhankelijk van de aanvragen uit Afrika en het 

type vraag kan voor een bepaalde organisatie gekozen worden. 

Wij ervaren veel steun vanuit het lokale bedrijfsleven en de contacten vanuit de achterban 

van diverse projectleden (kerken, bedrijven).  

 

3) Verslag activiteiten in 2015. 

De belangrijkste activiteit namens de stichting is het project medische post in 

Rwanda geweest. Hiervoor is een projectgroep bestaande uit 9 personen een 

seizoen bezig geweest om fondsen te werven en zich voor te bereiden op de 

reis in Juli/Augustus naar Sholi in Rwanda. Hoewel de kosten veel hoger waren 

dan gepland (ruim 30.000 euro in plaats van de 25.000 in het budget) en er ook 

geen sponsoring werd verkregen via de wilde Ganzen of Kerk in Actie, mogen 

we terugzien op een zeer succesvol project. Mede dankzij enkele grote giften 

van bedrijven en veel hogere collecte opbrengsten vanuit de kerken is het 

bedrag gerealiseerd. De projectgroep heeft onder andere een stamppotbuffet, 

compostactie, wijnverkoopactie, statiegelden actie, een sport evenement en 

een werkmarathon gehouden om de gelden bij elkaar te krijgen. Deze acties 

vormden tevens een belangrijk onderdeel van de teamtraining voor de 

projectgroep. 

 In januari 2016 is het gebouw gereed en netjes afgewerkt en kan er met de 

inrichting worden begonnen. Hiervoor is echter  geen geld aanwezig en de 

lokale bevolking zou dit moeten financieren. Er is overleg binnen de Stichting 

Afrika 2007 Zwolle, of er toch nog iets extra’s vanuit Nederland gedaan kan 

worden. 

 In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Rabobank 

IJsseldelta (en Rabobank foundation) met als doel: verdere promotie van de 

koffie verkoop vanuit Rwanda, verbetering van de leefomstandigheden van de 

regionale bevolking in Rwanda en een betere zichtbaarheid van Stichting Afrika 

2007 Zwolle in Nederland middels een verbeterde marketing aanpak (input 

Rabobank).  

 

 

 



4) Communicatie extern in Nederland. 

 In 2015 zijn er bij diverse acties flyers verspreid in Zwolle, waarbij de activiteiten van de 

Stichting zijn gepubliceerd.  

Er zijn goede contacten met het wijkblad AAKWAA wat verspreid wordt in de wijk de AA-

landen in Zwolle. Enkele malen zijn er redactie stukjes geplaatst in de Stentor en op Webblog 

Zwolle. In 2015 is er ook ruimte voor promotie aangeboden door Hart voor reclame (Zwolle 

Stadshagen) om via hun wijkkrant de projecten onder de aandacht te brengen. 

Voor 2016 ligt de nadruk op het uitbreiden van de contacten met de Rabobank en via hun 

kanalen de Stichting promoten en onderhouden van de bestaande promotie kanalen. 

 

5) Financieel verslag en planning 2016. 

Aan giften voor de stichting en de projecten is in 2015 een bedrag van 7.113 euro 

ontvangen. De diverse acties , welke door de projectgroep Rwanda zijn georganiseerd 

hebben het prachtige bedrag van 16.271 euro opgebracht. Daarnaast zijn reeds enkele  

bedragen ontvangen voor het touw waterpompen project in Zambia, dat waarschijnlijk in 

2017 van start gaat:  3.056 euro. 

In 2015 is er naar Rwanda 31.815 euro overgemaakt om de medische post te realiseren.   

 

De Stichting is financieel gezond. 

 

Voor 2016  staan uitgaven voor het medisch centrum Rwanda,Touw waterpompen Zambia  

en een watervoorziening bij het Old Age Home in Zuid Afrika gepland. In totaal zo’n 14.700 

Euro. Deze uitgaven verwachten wij volledig te kunnen afdekken met inkomsten van giften, 

collectes en acties voor deze projecten. 

 

6) Project aanvragen vanuit de projectlanden. 

 

Zambia: 

Via de stichting Jacana is een eerste aanvraag gekomen voor hulp bij het realiseren van een 

training en opleidingscentrum voor de productie en verkoop van Touw waterpompen. Deze 

mogelijkheid wordt op dit moment verder onderzocht en kan leiden tot een nieuw project in 

2016/2017. 

 

Rwanda: 

Het verzoek om een medische hulppost te maken in het dorp Sholi (waar ook het Koffie Was 

station staat) is gehonoreerd. In 2015 is dit gebouw gereed gekomen en in 2016 zou het 

ingericht dienen te worden met de nodige medische apparatuur. Vervolgens kan dan een 

Permit Letter aangevraagd worden, waarna men van start kan gaan.  Hoewel het project 

voor de stichting is afgerond, wordt overwogen om hen toch nog verder te ondersteunen als 

men lokaal echt geen fondsen kan vinden.  

 



Begin 2016 is er een verzoek gedaan door het Old Age Home Ekukanyeni in Zuid Afrika om 

hen te helpen met het slaan van een eigen waterbron, omdat de openbare voorzieningen 

niet toereikend zijn. Dit heeft hoge waterkosten EN schade aan de Zonneboilers tot gevolg. 

Kosten voor dit project ongeveer 2500 euro. 

 

7) Projectgroepen voor 2016 en later. 

Helaas is het tot nu toe niet gelukt om voldoende jonge mensen te vinden , die bereid zijn 

om een flinke hoeveelheid vrije tijd in een project te stoppen.  

Bij toekomstige projecten willen wij opnieuw proberen meer jongeren te mobiliseren. 

Afhankelijk van de plannen in Zambia zal een projectgroep worden gevormd. Hiervoor 

hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld. Er is ook interesse vanuit Steenwijk getoond 

om aan een project mee te doen. 

Vanuit andere landen (te denken valt aan Zuid Afrika of Rwanda) zouden er nog verzoeken 

kunnen komen voor bepaalde projecten. 

 

8) Aandachtspunten en ideeën voor de toekomst. 

Middels presentaties en aanwezigheid op conferenties willen wij de stichting meer 

bekendheid geven (Wilde Ganzen, Rabobank Foundation, Chr. Hogeschool Windesheim, 

Deltion College). 

 

Voor 2016 is er een idee gelanceerd om een kleinschalig waterpomp project op te zetten in 

samenwerking met Jacana in Zambia. Dit wordt verder onderzocht. 

 

Bij het bezoek aan Zuid Afrika in Februari 2016 , dient duidelijkheid verkregen te worden 

over de terugbetalingscapaciteit van de mikro kredieten die aan de mensen in KwaMhlanga 

zijn verstrekt. 

 

De website van de Stichting functioneert niet optimaal en kan mogelijk met hulp van de 

Rabobank IJsseldelta worden verbeterd. 

 

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle: 

C. Kloosterman en G. Kloosterman –Verhulst  (voorzitter) 

 

 

Bijlage: financiële pagina. 


