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Verslag activiteiten in 2017. 

 

Zuid-Afrika 

In januari/februari 2017 hebben Greet Kloosterman en Kees Kloosterman de verschillende 

projecten in Mupumalanga (Zuid Afrika) weer bezocht.  

In  Thembalethu was het heel fijn om te zien dat het trainingslokaal zo goed functioneert. Ze 

hebben daar nu ook een prachtige groentetuin, waar flink wat wordt geoogst. Daardoor 

kunnen veel kosten worden bespaard. Het blijft jammer dat nog steeds meer dan 80 

kinderen elke dag na school moeten worden opgevangen en gevoed moeten worden. Dit 

onderstreept eigenlijk dat de leefomgeving nog maar langzaam verbetert, ondanks de vele 

beloften die de Zuid Afrikaanse regering doet. 

Het tweede bezoek betreft een project uit 2009, de bouw van het enterpreneurships-

trainingscentrum. Dit is weer gerenoveerd en men zou gaan starten met nieuwe cursussen.  

De stroomvoorziening is nog steeds niet goed geregeld en daarom trekken de kleine 

ondernemers eruit.   

Het derde bezoek is het in 2011 uitgebreide Old Age Home Ekukakanyeni. Destijds zijn daar 

een sanitairgebouw, een slaapzaal, een keuken met in alle gevallen warmwatervoorziening 

door middel van solar energie gerealiseerd. De manager, Nomsa Ntuli, heeft met groot 

enthousiasme de leiding van haar overleden moeder overgenomen. De senioren maken een 

heel tevreden indruk. Nog steeds is er een probleem met de watervoorziening. Het huis 

staat bovenop een heuvel en er is te weinig waterdruk om de solar-boilers gevuld te houden. 

Gevolg: geen warm water en lekkages van de boilers wegens over-verhitting. Met hulp van 

de Wilde Ganzen is er geld ingezameld voor de renovatie van de keuken ( muren betegelen 

en nieuwe apparatuur) en om de bron dieper uit te boren, zodat de water aanvoer 

gegarandeerd kan worden. Dit laatste dient in de droge periode vanaf 

december2017/januari 2018 te gebeuren. 

 

 

Rwanda 

In 2015 is er een meerjarige samenwerking met de Rabobank IJsseldelta tot stand gekomen 

met een focus op hulp aan het koffie project in Sholi. Voor 2017 was het doel:  Verdere 

uitbouw van de export van groene ( koffie)bonen op de internationale markt om zo de winst 

verder op te stuwen. Gelukkig kon in 2017 alle koffie worden geexporteerd. En daarmee 

werd genoeg winst gemaakt om te werken aan verdere toekomstplannen . Maar heel 

duidelijk bleek er een gebrek aan marketing/verkoopdeskundigheid, waardoor feitelijk te 



lage prijzen  geaccepteerd werden. De Sholi coöperatie kreeg ook een vergunning om een 

tweede station te bouwen. Echter het verwerven van financiering via de commerciële 

kanalen blijkt dermate moeilijk, dat men nu probeert om het station in 2018 te realiseren. 

Wel heeft de cooperatie een ‘cupping station’ ( een huis waar men de koffie kan testen en 

ook proeven) gebouwd en wil een bijdrage vragen voor inrichting daarvan. Er dient nog een 

plan gemaakt te worden. 

De medische hulppost die in 2015 is gebouwd, is nog steeds niet officieel in werking. De 

Rwandese Regering vind steeds nieuwe argumenten om de opening tegen te houden ( de 

afmetingen van het lab zijn te klein, de verf heeft de verkleerde kleur, er ontbreekt een 

apparaat etc.). Dankzij de hulp van de Do Good Foundation kon aan alle wensen worden 

voldaan en eind november is het akkoord gegeven door de regering. Het wachten is nu 

nog op de officiële toestemmingsbrief.  

 

Zambia. 

De grootste activiteit vond dit jaar plaats in Zambia. Er was een verzoek gekomen van een 

basisschool in Chisamba (midden -Zambia) of de Stichting behulpzaam zou kunnen zijn met 

de aanleg van een groentetuin bij een school met 1000 leerlingen. De kinderen van deze 

school komen uit een arm gebied en krijgen of ‘s morgens of ‘s middags les.   

Eind september 2016 is een groep van 10 personen aan de slag gegaan om meer dan 23.000 

euro bij elkaar te krijgen. Mede dankzij opnieuw een sponsor ( Do Good Foundation) , die 

het onderdeel Bio Char* voor hun rekening wilde nemen en een aantal grote giften voor een 

watertank en solarpomp is het ruimschoots gelukt. In het totaal werd er maar liefst een 

bedrag van ruim 35.000 bij elkaar gebracht! 

Alles kon worden gerealiseerd en er is zelfs nog een bescheiden bedrag beschikbaar om 

eventuele vervolgkosten te kunnen dekken. Hulde aan het team en de sponsoren. De 

projectreis in augustus met een groep die bestond uit een mix van jongeren met mensen van 

wat hogere leeftijd, was erg geslaagd. Het schoolbestuur was zwaar onder de indruk van 

alles wat de groep tot stand heeft gebracht. Ook de (school)kinderen hebben een 

fantastische periode gehad: elke dag spelletjes en soms ook nog een drankje.  

 

Biochar *: In een geprepareerde oliedrum kan men vanuit allerlei organisch afval 

houtskoolbriketten fabriceren. Droge bladeren,takjes, gras, maiskolven enz. worden 

verzameld en kort in brand gestoken. Het vuur wordt geblust en per drum heeft men dan 

een kilo of 4 houtskoolpoeder dat in een machine tot brokjes samengeperst wordt. Na twee 

dagen drogen is er een prima brandstof ontstaan om eten op te koken of zelfs op de markt 

te verkopen. En het beste nieuws is: er hoeven geen bomen voor te worden gekapt!! 

 

 



 Externe communicatie in Nederland. 

In 2017 zijn 2500 flyers gedrukt en verspreid in Zwolle. Bij diverse activiteiten van de 

Stichting zijn deze eveneens uitgedeeld.  

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

landen in Zwolle.   

Bij de samenwerkingspartners, Rabobank en Windesheim, zijn er een tweetal presentaties 

gehouden. 

Ook hebben we de Stichting en haar projecten gepresenteerd bij de Do Good Foundation en 

bij de Vereniging de Brug. 

Bij een pitch in de Christelijke Gereformeerde Kerk hebben we een oproep gedaan om 

nieuwe bestuursleden uit deze achterban te krijgen en dit heeft geleid tot het toetreden van 

Robert Vahl en Aloisa Loonstra als bestuursleden. 

 

 

4) Financieel verslag 2017  

 

Zoals uit de cijfers over 2017 blijkt, is er aan giften voor de Stichting en de projecten in 2017 

een bedrag van 28.977 euro ontvangen. De diverse acties , welke door de nieuwe 

projectgroep Zambia zijn georganiseerd, hebben daarvan 21.400 euro opgebracht (naast de 

11.600 uit 2016!).  

Zo kon er 23.200 euro overgemaakt naar het groentetuin project in Zambia en is er nog een 

reserve van 8000 euro, voor eventuele vervolgkosten/projectdelen. 

Via de Wilde Ganzen is een bedrag van 4600 euro naar Zuid Afrika gegaan voor het old age 

home. Samen met de premie van de Wilde ganzen betekent dat voor hen 6850 euro!! 

 

Via de RSIN -schenkingen wordt opnieuw het project van Erna in Zambia: Kukwatankana  

ondersteund.  

 

De Stichting is financieel gezond en heeft een buffer voor onvoorziene omstandigheden van 

meer dan 10.000 euro. 

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle: 

Mw G. Kloosterman (voorzitter) 


