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1) Bestuurssamenstelling: 

voorzitter:   Greet Kloosterman (2016) 

secretaresse:  Willemien Massier(2017) 

penningmeester: Edwin Vetkamp(2014) 

lid:   Rita Bunnik (2016) 

lid:   Aloisa Loonstra(2017) 

lid:    Robert Vahl ( 2017) 

 

In 2018 is Edwin Vetkamp aftredend en herkiesbaar.  

 

2) Samenwerking in de projectlanden Zuid- Afrika, Zambia en Rwanda en 

samenwerking met partijen in Nederland. 

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

van sub-Sahara Afrika. Deze projecten zijn bedoeld om de lokale mensen te helpen bij de 

opstart van een initiatief. Vervolgens gaan zij op eigen kracht verder en trekt de stichintg 

Afrika 2007 zich terug. 

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

een aanvraag hebben ingediend. De eerste fase bestaat uit het inventariseren  en analyseren 

van projectaanvragen, die uit de Afrikaanse gebieden komen. Na goedkeur wordt het project 

voorgedragen aan mensen die aan het project willen meewerken in Nederland en in het 

projectland. In de tweede fase volgt  een korte periode van intensief overleg over de inhoud 

en planning. De projectgroep zamelt gelden in en bereid het project mede inhoudelijk voor.  

In de derde fase, die begint na afloop /afronding van projecten, wordt contact gehouden 

met de lokale organisaties om deze te ondersteunen met advies, waardoor de succeskans 

van de uitgevoerde projecten wordt vergroot. 

 



Als Stichting willen wij graag de goede samenwerking met een aantal Nederlandse 

organisaties voortzetten. Wij denken hierbij op nationaal niveau met name aan de Wilde 

Ganzen en Kerk in Actie, waarmee in eerdere projecten succesvol is samengewerkt.  

Wij ervaren ook veel steun vanuit het regionale en lokale bedrijfsleven en van organisaties 

waarmee wij in contact zijn gekomen via diverse leden van de Stichting Afrika 2007 met 

name kerken. Enkele concrete voorbeelden zijn: 

- het uitbouwen van de  samenwerking met de Rabobank IJsseldelta  (2016) met de nadruk 

op het  koffieproject in Sholi (Rwanda). De Rabobank heeft aangegeven deze samenwerking 

te verlengen met een periode van enkele jaren. 

- het uitbouwen van de samenwerking  met het Windesheim College of Honours te Zwolle, 

waarbij er opnieuw een groep van vijf studenten naar Rwanda is gegaan  (november 2017) 

om daar onder begeleiding van de familie Kloosterman aan een website voor het 

koffiestation te werken.  

Er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met de Do Good Foundation te Soest ( 

solarwaterpomp in Zambia) en de vereniging De Brug in Zwolle( inrichting medische 

hulppost in Rwanda en wateraansluiting van deze post). 

 

3)  Planning 2018. 

Voor 2018 is er nog geen nieuw project geadopteerd. Maar in dit jubileumjaar heeft het 

bestuur het voornemen om aan alle nog lopende projecten, die sinds 2007 zijn gedaan, een 

kleine bijdrage te verstrekken, zodat zij iets extra’s kunnen doen. In totaal zal dat ongeveer 

4.000 euro zijn. Er zijn hiervoor reeds giften ontvangen en met enkele acties denkt de 

stichting het bedrag bij elkaar te krijgen.  

  

De overige  uitgaven, zoals het vernieuwen van de website en promotiekosten in Nederland, 

verwachten wij volledig te kunnen dekken met inkomsten uit giften en collectes voor het 

werk. 

 Indien er een nieuw project wordt opgestart, zal de begroting  met de inkomsten en de 

bijbehorende  uitgaven worden verhoogd. 

 

4) Projectaanvragen vanuit de projectlanden voor 2018 en later 

 

Zambia: 

* Er is een vraag van de mupamapamo schoiol om een computerlokaal, maar eerst 

dient daar een plan voor gemaakt te worden, door de lokale partner. 

 

Rwanda: 

*  Aimable Nshimye , de manager van de Coöperatie, heeft onze hulp gevraagd voor 

een bijenproject dat de dames van de Coöperatie willen opzetten. Ook hier geldt: 

eerst en plan en dan zien wij wat kan! 



* De Bari coffee coöperation heeft een idee om  paddestoelen te gaan kweken. Dit idee 

zullen zij verder uitwerken en daarna kan de Stichting bezien of dit past. 

* Tenslotte is er het verzoek om een bijdrage voor de plaatselijke kerk in Sholi. Zij 

willen graag een betonvloer in de kerk maken en daarvoor hebben ze een begroting 

ingediend van 3200 euro (omgerekend). Misschien dat hier iets voor gedaan kan 

worden door de Zwolse kerken (PGZ, GKV ,CGK en NGK?)  in de vorm van een 

collecte? 

 

Zuid - Afrika 

 Nog geen aanvragen ontvangen. 

 

5) Projectgroepen voor 2018 en later. 

Er zijn nog geen projectgroepen gevormd. 

 

6) Aandachtspunten en ideeën voor de toekomst. 

* In 2018 willen wij het 10 jarig jubileum vieren samen met onze partners en trouwe 

supporters. Er is een plan om dit te doen op zaterdag 1 september 2018. 

 

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

de een student van Windesheim worden verbeterd. 

 

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle: 

Mw G. Kloosterman (voorzitter) 

 

 

 

Bijlage: financiële pagina. 


