
Verslag activiteiten in 2018. 

Rwanda 
In 2018  is er een 2e koffiewasstation bijgekomen, geïnitieerd door de koffie cooperatie in 

Sholi en op aanvraag van de lokale overheid en Naeb. Dit 2e station is kwalitatief nog 

duidelijk de mindere van Sholi, maar heeft al wel geproduceerd  en koffie voor export 

afgeleverd.  Bij het Sholi center is een cupping station gebouwd, waar buitenlandse gasten 

kunnen worden uitgenodigd om de koffie te proeven en testen.  

De website, waar studenten in 2017 input voor hebben verzameld is in de lucht en helpt 

enorm bij de verkoop van de koffie. In september is een partijtje van 600 kilo naar nederland 

gehaald door de firma Algra, koffie branders. Het betreft specialty koffie, alleen verkrijgbaar 

in de exclusieve koffie winkels. 

De  medische hulppost die in 2015 is gebouwd, is sinds januari 2018 officieel in werking. 

Zuster Alice zwaait er de scepter en de patiënten moeten 500 RWF betalen voor een consult. 

De coöperatie van koffie boeren ( met 480 leden nog weer gegroeid) betaalt dan bij. 

Inmiddels is er een aanvraag ingediend om toegang te krijgen tot door 

ziektekostenverzekering gedekte zorg. 

In november hebben 5 studenten Windesheim in samenwerking met Alice onderzoek 

gedaan naar de voedingstoestand van kinderen in Sholi tussen 0 en 3 jaar . Ze hebben een 

aantal aanbevelingen gedaan, waar we in 2019 mee verder zullen gaan. 

Zambia. 
De in oktober gerealiseerde waterpomp was in April in elkaar gestort: Het water zit zo diep   

(85 meter) dat de pvc buis in elkaar was gedrukt. Een donatie van Stichting Afrika zorgde 

ervoor dat de bron gerehabiliteerd kon worden en de kool en tomaten weer overvloedig 

geoogst kon worden. In september hebben we resterende gelden van het 2017 project 

overgemaakt, zodat het dak van de nieuwe secundairy school komn worden gebouwd, 

waardoor de tieners uit de streek niet meet naar Lusaka naar de boardingschool hoeven, 

maar ze in hun eigen dorp de school af kunnen maken.   

De samenwerking met Kukwatankana is helaas gestopt, omdat de organisatie ter plaatse de 

stekker uit het project trok. Ze bezinnen zich nog wel op een doorstart, tot die tijd kunnen 

wij niets doen. 

 

Jubileumjaar 
Na een aantal maanden van voorbereiding hielden we op zaterdag 1 september ons 10 jarig 

jubileum feest. Zo’n 85 voormalige teamleden, belangstellenden, donateurs, afgevaardigden 

van partnerorganisaties kwamen bij elkaar voor een hapje en een drankje en een fesstelijk 

buffet. Het was een uitermate geslaagde dag, waarop we heel veel oude bekenden zagen en 

spraken.  Het was mooi alle fotoboeken, reisverslagen en persoonlijke verhalen te horen. 

Werken in Afrika, het doet iets met je! 

Er werd ook een boekje met verhalen gepubliceerd, waar diverse mensen hun input aan 

hebben gegeven. Er zijn nog steeds boekjes verkrijgbaar. 

 

 



 Externe communicatie in Nederland. 
In 2018 zijn geen nieuwe folders gemaakt. We hebben ons gericht op de PR rond het 

jubileum en in afwachting van een eventueel nieuw project hebben we deze kosten 

uitgespaard. Er zijn wel nieuwe visitekaartjes beschikbaar. 

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

landen in Zwolle. Vooral voor stamppotbuffet in de Bolder en sponsor volleybaltoernooi 

belangrijk.  

We stonden weer op de Deltion Goede Doelen Markt. Op deze markt krijgen alle 

medewerkers van het Deltion muntjes, die ze kunnen inwisselen voor goederen. Dit is dan in 

plaats van een kerstpakker. Port en koekjes vinden gretig aftrek op zo’n middag! 

Binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk werken we samen in de Gezamenlijke Goede 

doelen. We doen mee aan de Stamppotbuffetten in het Gift City Restaurant, de 

Rommelmarkt bij de Verrijzeniskerk en als nieuwe actie een dienstenveiling . Deze werd in 

september gehouden en we brengen dan aanbieders van een dienst in contact met vragers 

van een dienst. De beloning wordt dan op een aparte rekening gestort en die wordt dan 

weer verdeeld. Voorafgaand aan zo’n activiteit wordt er een korte presentatie gehouden.  

Ook binnen de PGZ is veel aandacht voor het werk van Stichting Afrika. We houden 

presentaties in de Adventskerk en de Sionskerk. 

Tot slot is er een nieuwe website gerealiseerd. Deze ziet er nu weer fris en aantrekkelijk uit 

en bevat de nieuwste informatie. Er is een vertaalknop gekomen en het 

bankrekeningnummer is overal te vinden.  Zo’n 40 mensen per week bezoeken deze site 

momenteel. 

Ook de Facebook pagina van de Stichting wordt regelmatig bezocht.  

 

Financieel verslag 2018  
Zoals uit de cijfers over 2018 blijkt, is er binnengekomen aan giften en acties voor de 

Stichting € 7134. Voor een eventueel nieuw project in 2019/2020 is € 3930 ontvangen. 

Aan de uitgavekant is er € 8077 betaald aan het 2017 project in Zambia, € 1000 voor de 

nieuwe website, € 4600 aan vorige projecten als jubileum kadootje en het jubileum zelf 

heeft € 175,00 gekost. Een volledig financieel verslag komt na kascontrole op de website. 

 

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

meer dan 10.000 euro. 
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