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1) Bestuur:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

Greet Kloosterman (2016)
Willemien Massier(2012)
Edwin Vetkamp(2014)
Rita Bunnik (2016)
Gerrie Kok(2012)

In 2016 zijn Gerrie Kok en Willemien Massier aftredend en herkiesbaar. Willemien heeft
verlenging aanvaard en Gerrie Kok zal in 2017 vervangen worden door Aloisa Loonstra.
In 2017 zal het bestuur worden uitgebreid met de heer Robert Vahl.

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 2017 staat in Februari een bezoek aan Zuid Afrika gepland (door Kees en Greet
Kloosterman) waarbij zij de projecten zullen bezoeken.
Als Stichting willen wij graag de goede samenwerking met de Wilde Ganzen voortzetten
evenals met Cordaid en mogelijk Kerk in Actie. De wilde Ganzen hebben een bezoek
gebracht aan de projecten in Zuid en de stichting verzocht om gezamenlijk het

waterprobleem en keuken bij het Old Age Home aan te pakken. Een aanvraag daarvoor
wordt in maart 2017 geschreven.
Wij ervaren veel steun vanuit het lokale bedrijfsleven en de contacten vanuit de achterban
van diverse projectleden (kerken, bedrijven).
In 2016 is de samenwerking met de Rabobank IJssel delta verder uitgebouwd, met de nadruk
op de koffie in Rwanda.
Met het Windesheim College of Honours te Zwolle is eveneens een intense samenwerking
ontstaan, hetgeen resulteerde in een minor, die een 4 tal studenten heeft gedaan in 2016,
inclusief een reis naar Rwanda met coaching van de fam Kloosterman.

3) Verslag activiteiten in 2016.
In januari hebben Greet en Kees Kloosterman de verschillende projecten in Mupumalanga
(Zuid Afrika) weer mogen bezoeken. Heel fijn om de inmiddels goede vrienden daar te mogen
ontmoeten en nog meer, om te zien dat het trainingslokaal in Thembalethu zo goed functioneert.
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. Daarna op naar het tweede project uit 2009, het enterpreneurshipstraining
centrum. Hier gaat alles niet zo soepel. Want de manager heeft een beter betaalde job gevonden en
het schip is nu een beetje stuurloos. Stroomvoorziening is niet goed geregeld en daarom trekken de
kleine ondernemers eruit. Met elkaar hebben we gesproken , dat het hoog nodig is om een goede
manager te vinden zodat die de boel weer overeind kan trekken. 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. In
2014 is helaas de oprichtster en drijvende kracht Anna Nthuli komen te overlijden en maakten wij
ons grote zorgen over de toekomst. Hoe mooi is het dan, om te zien dat haar dochter Nomsa met
groot enthousiasme de leiding heeft overgenomen en het tot een prima draaiende opvang heft
gemaakt. 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 solarboilers gevuld te houden. Gevolg: geen warm water en lekkages van de boilers wegens oververhitting. Hier moet wat aan gebeuren!! Deze conclusie heeft ook de delegatie van de Wilde Ganzen
getrokken toen zij het Old age home in oktober eveneens een bezoek heeft gebracht daar. Daarom
willen we dit gezamenlijk oppakken in 2017.
In 2015 is er een meerjarige samenwerking met de Rabobank IJssel Delta tot stand gekomen met een
focus op hulp aan het koffie project in Rwanda. Voor 2016 hadden wij als doel gesteld: eerste
verkopen van Rwanda koffie in Europa en ook verbetering van de naamsbekendheid van de koffie die
door de coöperatie op de markt wordt gebracht. Bij wijze van experiment zijn er diverse kleine
hoeveelheden koffie vanuit Rwanda naar Nederland gehaald om te checken welke mogelijkheden er
voor de coöperatie zijn om hun winst zo hoog mogelijk te krijgen. De belangrijkste les hieruit is, dat
het in elk geval op kleine schaal vrijwel onmogelijk is om tegen een goede marktprijs in Nederland
Sholi koffie commercieel te verkopen. Met deze onderzoeksvraag zijn een 4 tal studenten van het
Windesheim College of Honours als onderdeel van hun studie aan de slag geweest. In November zij
deze studenten samen met Kees en Greet Kloosterman naar Rwanda geweest om via allerlei
interviews met overheden en een bezoek aan het koffie wasstation in Sholi te bestuderen hoe een
betere vindbaarheid voor de coöperatie bereikt kan worden en tevens te zien op welke manier de

winst voor hen maximaal gemaakt kan worden. De Sholi coöperatie gaf ook aan, dat ze graag een
tweede station willen openen in 2017, maar dat het verkrijgen van een vergunning daarvoor erg
moeizaam verloopt. Gelukkig veranderde dit vrij snel na het bezoek aan Rwanda en is er nu een
vergunning verleend en kunnen zij plannen maken om te starten. Al met al een nieuwe ervaring voor
de mensen van de stichting met een prima resultaat voor de Sholi operatie.
Naast het koffie was station in Rwanda hebben wij ook nog een bezoek gebracht aan de
medische hulppost die in 2015 is gebouwd. Helaas weigert de Rwandese overheid nog steeds om
de post officieel van start te laten gaan, omdat de watervoorziening nog niet in orde is.
(overigens zijn de lokale mensen daar zelf debet aan, omdat ze onderdelen van de hoofdleiding
voor andere dingen hebben gebruikt. De lokale overheid moet nu de leiding repareren). De
medische post dient hun stuk van de watervoorziening te regelen en kleine apparatuur te kopen
en dan kunnen ze van start. Het was fantastisch , dat aan het eind van 2016, zich hiervoor een
sponsor heeft gemeld!!
En tot slot de gebeurtenissen rondom Zambia.
Mede naar aanleiding van het succesvolle groente tuin project in 2013 is er een verzoek gekomen
van een basisschool in Chisamba (midden Zambia) of de stichting behulpzaam kan zijn met de aanleg
van een groente tuin bij een school met 1000 leerlingen. De kinderen van deze school komen uit een
arm gebied en krijgen of in de morgen of ‘s middags les. Want er zijn maar 9 leslokalen…. Nu heft de
Zambiaanse regering bij elke basisschool een groente tuin verplicht gesteld, maar daarbij totaal niet
gezorgd voor financiële middelen om dat ook te doen.
Deze uitdaging is op een eerste informatie avond in Juni aan belangstellenden voorgelegd. Het heeft
de nodige moeite gekost om een groep te vinden van10 personen, die relatief veel tijd en moeite
willen investeren om het project in 2017 te doen slagen. Gelukkig kon de groep eind September van
start gaan. Allerlei sponsoracties worden georganiseerd om meer dan 20.000 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 grote gift voor een watertank, komen wij al een flink stuk in de
goede richting. In Nederland werkt de groep aan het vormen van een team door de gezamenlijke
acties en heuse teamcoaching en trainingen. Erg leerzaam voor ons allen.
Met goed nieuws over de extra giften, konden Greet en Kees al in November aan de lokale
organisatie meedelen en eind januari is met begonnen met het boren naar water, dat volgens
metingen op 85 meter diep zit. Wij zijn erg benieuwd naar het vervolg in 2017.
Tenslotte nog een korte omschrijving over Bio Char. Volgens deze methode kan men vanuit allerlei
organisch afval een soort van houtskool briketten. Eigenlijk heel simpel: droge bladeren,takjes, gras,
maiskolven enz worden verzameld en kort in brand gestoken in een geprepareerde oliedrum. Het
vuur wordt geblust en per drum heeft men dan een kilo of 4 houtskoolpoeder. Dit wordt in een soort
worst machine tot brokjes samengeperst. Twee dagen drogen en zie: prima kwaliteit brandstof om
eten te koken en zelfs op de markt te verkopen. En het beste is: er hoeven geen bomen voor te
worden gekapt!!

4) Communicatie extern in Nederland.
In 2016 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 AAlanden in Zwolle. Enkele malen zijn er redactionele stukjes geplaatst in de Stentor en op
Webblog Zwolle.
Voortvloeiend uit de contacten met de Rabobank en Windesheim zijn er een tweetal
publicaties geweest in het blad voor de ledenraad van de Rabobank.
Op Windesheim heeft de Stichting deelgenomen aan een pitch over verantwoord
ondernemen. Vanuit hier is er een aanbod gekomen om een student van Windesheim
gedurende enkele weken te laten werken aan een modernisering van onze website.

5) Financieel verslag 2016 en planning 2017.
Zoals uit de voorlopige cijfers over 2016 blijkt, is er aan giften voor de stichting en de
projecten in 2016 een bedrag van 10.375 euro ontvangen. De diverse acties , welke door de
nieuwe projectgroep Zambia zijn georganiseerd, hebben al ruim 8500 euro opgebracht.
Er is 6415 euro overgemaakt naar projecten in Zuid Afrika en Rwanda.
Via de RSIN schenkingen wordt het project van Erna: Kukwatankana ondersteund.
De Stichting is financieel gezond.
Voor 2017 staan uitgaven voor het groentetuin en waterpompen Zambia 2017 project en
een watervoorziening bij het Old Age Home in Zuid Afrika gepland. In totaal zo’n 30.000
euro. Hierbij moet worden aangemerkt dat een aantal donaties rechtstreeks door de
fondsen/stichtingen naar de projecten gedaan zullen worden. De overige 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 is onderzocht en bleek niet mogelijk te zijn in Chisamba. Vervolgens is een
nieuw verzoek gekomen van de basisschool dichtbij Chisamba voor de aanleg van een
groentetuin inclusief waterpomp. Dit heeft geresulteerd in het project Zambia 2017, waar
een 10 tal mensen uitvoering hieraan zullen geven. Als nevenproject zal Biochar maken
( brandstofbriketten zonder dat er bomen voor hoeven te worden gekapt) breder worden
geïntroduceerd.

Rwanda:
Via Aimable Nshimye is onze hulp gevraagd bij het vinden van financieringsmogelijkheden
voor een tweede koffie was station, dat men in Rwanda wil bouwen. (Inmiddels is er contact
met een investeerdersgroep in Nederland)
Zuid Afrika
Eind 2016 is er opnieuw een verzoek gedaan door het Old Age Home Ekukhanyeni in Zuid
Afrika om hen te helpen met dieper boren van de waterbron, omdat de eerste , waar op 60
meter water werd gevonden uit bleek te drogen. Nu moet toch echt tot op 100 meter
worden geboord. Wilde Ganzen heeft zich al bereid verklaard om mee te financieren en een
projectnummer toegekend.

7) Projectgroepen voor 2017 en later.
Voor de aanvraag vanuit Zambia hebben zich bij de informatie avond in Juni 2016, al enkele
geïnteresseerden gemeld. Er is ook interesse vanuit Steenwijk getoond om aan een project
mee te doen. Uiteindelijk is eer een groep met 10 mensen gevormd, waaronder een drietal
jonge mensen. HEEL FIJN!

8) Aandachtspunten en ideeën voor de toekomst.
In 2017 willen wij de goede contacten met de Wilde Ganzen, Rabobank Foundation, Chr.
Hogeschool Windesheim verder uitbouwen en zien of het ook mogelijk is om samen te
werken met het Deltion College.
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:
C. Kloosterman en G. Kloosterman –Verhulst (voorzitter)

Bijlage: financiële pagina.

