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1) Bestuurssamenstelling: 

voorzitter:   Greet Kloosterman (2016) 

secretaresse:  Willemien Massier(2017) 

penningmeester: Edwin Vetkamp(2018) 

lid:   Rita Bunnik (2016) 

lid:   Aloisa Loonstra(2017) 

lid:    Robert Vahl ( 2017) 

 

In 2019 is Willemien Massier aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt als bestuurslid 

opgevolgd door Harma Koers. 

 

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 Stichting 

Afrika 2007 zich terug. 

Deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de plaatselijke organisaties, 

die een aanvraag hebben ingediend. Een volledig afgerond project kent drie fasen. De eerste 

fase bestaat uit het inventariseren  en analyseren van projectaanvragen, die uit de 

Afrikaanse gebieden komen. Na goedkeuring door het bestuur, wordt het project 

voorgedragen aan mensen die mogelijk 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 bereidt 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.  

 Enkele concrete voorbeelden zijn: 

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

gericht op het  koffieproject in Sholi (Rwanda). Deze samenwerking duurt in elk geval nog tot 

2020. 

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

waarbij studenten een minor (6 maanden) kunnen besteden aan een project van Stichting 

Afrika 2007, die daarbij dan coaching aanbiedt.   

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

solarwaterpomp in Zambia), Stichting the Art of Charity ( Malawi- maisboeren) en vereniging 

De Brug in Zwolle (medische hulppost in Rwanda). 

 

3)  Verslag activiteiten 2018. 

Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van het 10 jarig jubileum, dat gevierd is op 1 

september. Het was een prachtige bijeenkomst met maar liefst 80 trouwe supporters van de 

diverse projecten die er in de loop van de tijd zijn geweest. De presentatie met actuele 

beelden van wat bereikt is, werd erg gewaardeerd. Ook het boekje met anekdotes vond 

gretig aftrek.   

Met de opbrengst van de compost-actie, het sponsortoernooi en andere kleine acties, 

konden de kosten voor de nieuwe website en promotiekosten volledig worden afgedekt. 

Ook hebben wij weer diverse mooie giften mogen ontvangen, zodat er wat extra gedaan kon 

worden voor enkele projecten.  

Opmerkelijk veel geld hebben wij ontvangen uit collectes, die in verschillende kerken zijn 

gehouden, Vaak na een presentatie over de Stichting of één van haar projecten. 

Als klap op de vuurpijl hebben we dankzij het meewerken aan de rommelmarkt van de 

Hofkerk in Apeldoorn, maar liefst 1900 euro ontvangen! 

 

4) Financieel verslag 2018 en budgetplanning 2019 

Aan giften is in 2018 ruim 5300 euro ontvangen. De acties voor de Stichting hebben een 

bedrag van 5808 euro opgebracht en daarnaast is voor bepaalde projecten  in totaal ruim 

5000 euro bij elkaar gebracht! Daarmee komt het totaal aan inkomsten op bijna 16.000 

euro. 

Bij de uitgaven zijn de grootste posten: de nieuwe website www.afrika2007zwolle.nl en ruim 

8000 euro om het Zambia 2017 project verder  af te maken. Aan support van eerdere 

projecten is 4800 euro uitgegeven. Er is geprobeerd om voor alle 7 projecten die er in de 

afgelopen jaren zijn geweest, een geldbedrag te geven als een soort jubileum cadeau. Tot 

slot kon er ruim 2000 euro aan de  reserves  worden toegevoegd. 

http://www.afrika2007zwolle.nl/


Deze reserve is nu zo hoog, dat we vandaar uit ook nog enkele kleinere projecten zouden 

kunnen uitvoeren. ( zie ideeën voor 2019). Op de begroting voor 2019 staan 17.500 euro  

aan inkomsten. Aan de uitgavenkant is een bedrag opgenomen van 12.000 euro voor een 

nieuw project in 2019/2020, waarvoor de fondswerving in de lop van 2019 gaat starten. 

Regelmatig krijgen wij verzoeken om nog iets extra’s te doen voor eerdere projecten. Omdat  

de omvang moeilijk is in te schatten, zijn de inkomsten gelijk gepland als de uitgaven en wel 

op 3000 euro.  

Voor nadere informatie kunt u de bijlage raadplegen.  

 

5) Projectaanvragen vanuit de projectlanden voor 2019 en later 

 

Met diverse personen en instanties is gesproken over een mogelijk nieuw project in 

2019/2020.  

Zambia: 

* Er is een vraag van de Mupamapamo school om te helpen bij de bouw van de  

middelbare school in Chisamba Williams. In December 2018 heeft het bestuur 

besloten, in samenspraak met de voormalige projectgroep leden,   om de resterende 

gelden van het 2017 schooltuinen project daarvoor te gebruiken. 

 

Rwanda: 

*  Aimable Nshimiye , de manager van de Coöperatie, heeft onze hulp gevraagd bij het 

opzetten van een voedingsprogramma voor baby’s en jonge kinderen in het Sholi-

gebied. Een groep studenten van Windesheim heeft een  minor in 2018 hierover  

afgerond en advies  uitgebracht aan de Stichting.  De studenten adviseren de 

Stichting om samen met de stichting Red een Kind, die ook actief is in Rwanda, jonge 

moeders te trainen op het gebied van (betere) voeding. Mogelijk mondt dit advies uit   

in een samenwerkingsverband tussen Redt een Kind en Stichting Afrika 2007, waarbij 

de reserves van de Stichting worden gebruikt voor het opvolgen van het advies. 

 

Zuid - Afrika 

*  Er is een aanvraag om hulp bij het realiseren van een naschoolse opvang voor oudere 

jeugd ( 15 tot 18 jaar). Dit zal dan naast het trainingslokaal in Thembalethu kunnen 

komen. 

In februari 2019 gaat een delegatie van Masibambisani Nederland naar Zuid- Afrika 

om met hen over dit project te overleggen. Daarna zou het mogelijk tot een 

(deel)project voor de Stichting kunnen worden. 

 

Malawi. 

*  Via mensen uit de Sionskerk is de Stichting in contact gekomen met St. The Art of 

Charity ( Wezep; Dhr. Bo Teerling) en  een theologiestudent Mr. Godwin Maere uit 

Malawi. Er wordt door Bo Teerling gevraagd om deel te nemen in training van 



maisboeren om  hun oogst te vergroten. Mr Maere heeft het gebied bezocht in 

december 2018/januari 2019 om te zien welke noden daar nog meer zijn. Hij kwam 

terug met de vraag om een maismolen voor een gebied in het Noorden van Malawi. 

Ook Bo Teerling heeft inmiddels gevraagd om hulp bij het maken van een maisopslag 

en een kantoor plus vergaderruimte  eveneens in het noorden van Malawi. Op het 

moment van schrijven wordt een voorstel voor een projectgroep Malawi uitgewerkt. 

Deze projectgroep zou dan in de tweede helft van 2019 van start kunnen gaan. 

Ghana. 

*  Via Mw. Lilly Dany kwam er een verzoek om financiële hulp voor een kindertehuis in 

Breku ( 100 km van Accra). Helaas is er geen solide bestuur ter plaatse. Bovendien 

heeft de Wilde Ganzen ons sterk afgeraden om een dergelijk project te doen, omdat 

dit op langere termijn ongunstig werkt voor de kinderen. Beter zou het zijn om 

kinderen in (pleeg) gezinnen te ondersteunen. 

 

6) Projectgroepen voor 2019 en later. 

Afhankelijk van de besluiten over de aanvragen vanuit Zuid-Afrika of Malawi zal 

geprobeerd worden om een nieuwe projectgroep te vormen. Deze zal dan in de loop 

van 2020 naar het projectland gaan. 

 

7) Aandachtspunten en ideeën voor de toekomst. 

- Met de nieuwe website en de aangepaste presentaties is de interne promotie 

van de stichting nu op orde.    

- Er zou gezocht kunnen worden naar methodes om vaste inkomsten te krijgen  

( vaste donateurs,   permanente giften over een periode van 5 of 10 jaar, etc). 

- Hoe kunnen wij er voor zorgen dat er meer jongeren zich aangetrokken 

voelen tot het werk van de Stichting. 

  

 

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle: 

Mw G. Kloosterman (voorzitter) 

 

 

 


