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1. Bestuurssamenstelling

Functie

Persoon

Jaar van aantreden

Voorzitter

Greet Kloosterman

2016

Secretaris

Robert Vahl

2017

Penningmeester Edwin Vetkamp

2018

Algemeen lid

Rita Bunnik

2016

Algemeen lid

Aloïsa Loonstra

2017

Algemeen lid

Harma Koers

2017

In 2020 zijn Greet Kloosterman en Rita Bunnik aftredend en herkiesbaar voor een periode
van 2 jaar. Edwin Vetkamp is aftredend in 2020 en niet herkiesbaar.

2. Samenwerking in de projectlanden Zuid- Afrika, Zambia, Rwanda en
Malawi, evenals samenwerking met partijen in Nederland
De doelstelling van de stichting Afrika 2007 Zwolle is om eenmalige kortlopende projecten
uit te voeren in landen van sub-Sahara Afrika. Deze projecten zijn bedoeld om lokaal
groepen mensen te helpen bij de opstart van een initiatief. Vervolgens gaat de betrokken
groep van de lokale bevolking op eigen kracht verder en trekt de Stichting Afrika 2007 zich
terug.
Deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de plaatselijke
organisaties, die bij stichting Afrika 2007 Zwolle een aanvraag hebben ingediend. Een
aangevraagd project kent drie fasen:
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Fase 1:
Inventarisatie en analyse van de 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 (de projectgroep) en in het
projectland.
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Fase 2:
Een korte periode van intensief overleg over de inhoud en planning. De projectgroep
zamelt gelden in en bereidt het project mede inhoudelijk voor. Meestal wordt het
project dan uitgevoerd in de daaropvolgende zomer.
Fase 3:
Deze fase begint na afloop /afronding van het project. Er wordt contact gehouden met
de lokale organisaties om deze te ondersteunen met advies, waardoor de succeskans
van de uitgevoerde projecten wordt vergroot.

Als stichting Afrika 2007 Zwolle willen wij graag de goede samenwerking met een aantal
Nederlandse organisaties voortzetten. Op nationaal niveau denken hierbij met name aan
de Wilde Ganzen en Kerk in Actie. Met deze organisaties heeft de stichting bij
verschillende projecten succesvol samengewerkt. Wij ervaren veel steun uit het regionale
en lokale bedrijfsleven en van organisaties waarmee wij in contact zijn gekomen via
diverse leden van de Stichting Afrika 2007.
Enkele voorbeelden van zulke organisaties zijn:
* Rabobank IJsseldelta
De samenwerking met deze organisatie is begonnen in 2016. Deze samenwerking was
vooral gericht op het koffieproject in Sholi te Rwanda. Deze samenwerking willen wij in
2020 vernieuwen en verder uitbouwen;
* Windesheim College of Honours te Zwolle
De samenwerking met het Windesheim College of Honours te Zwolle willen wij graag
voortzetten. Studenten doen hun minor( 6 maanden) en doen daarbij onderzoek in
gebieden waar Stichting Afrika actief is en waar vragen leven over de mogelijke inzet
van St Afrika 2007 Zwolle. Windesheim faciliteert de minor en geeft inhoudelijk
ondersteuning. St Afrika 2007 geeft coaching aan de studenten en zorgt voor de juiste
contacten in het Afrikaanse land.
*Stichting Art of Charity.
Om de kwaliteit van de mais productie omhoog te brengen heeft deze stichting
programma's ten behoeve van de maisboeren in Malawi. In 2019 heeft St Afrika
bijgedragen aan de training van 250 boeren.
* Vereniging De Brug in Zwolle
Dit betreft een samenwerking ten behoeve van een medische hulppost in Rwanda. Deze
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samenwerking wordt voortgezet.
* Stichting Masibambisane
In 2019 is hernieuwd contact gelegd met deze stichting, die actief is in de provincie
Mpumelanga in Zuid-Afrika. Uit dat gebied heeft Stichting Afrika 2007 een aantal nieuwe
verzoeken om hulp ontvangen. Mede daarom willen wij deze samenwerking verder
uitbouwen.

3. Verslag activiteiten 2019
In 2019 zijn twee mensen namens stichting Afrika 2007 Zwolle naar Malawi en Zuid-Afrika
geweest. Het doel van deze bezoeken was om daar verschillende ideeën voor projecten te
bespreken. Deze ideeën zijn ons toegestuurd. Dit heeft geleid tot de start van twee
activiteiten:



project voor de maisboeren in Malawi;
minor studie door vijf studenten van het Windesheim College naar inkomens generende
activiteiten voor het Day Care Centre Thembalethu in Zuid-Afrika.

- Compostactie en sponsortoernooi
De opbrengst van de compost-actie in maart en het sponsortoernooi in april 2019 was
bestemd voor training van maisboeren in Malawi via stichting The Art of Charity.
- Giften en collectes
Stichting Afrika 2007 Zwolle heeft diverse mooie giften mogen ontvangen voor
verschillende acties in Malawi. Er zijn ook giften ontvangen voor stichting Afrika 2007
Zwolle zelf.
In verschillende kerken zijn collectes gehouden om een dak van een kerk in Malawi te
kunnen repareren. Hiervoor is uiteindelijk een bedrag van € 3.000,00 overgemaakt naar
Malawi.
- Malawiproject
In de tweede helft van het jaar is een nieuwe projectgroep gestart. Deze groep bestaat
uit twaalf mensen. Zij zijn begonnen met alle voorbereidingen en acties die nodig zijn
om de projecten in Malawi van de grond te krijgen (zie later in punt 6).
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4. Financieel jaarverslag 2019
Aan giften is in 2019 € 700,00 ontvangen. Voor de support van eerdere projecten is er
€ 6.740,00 ontvangen. Voor het nieuwe project in Malawi is het bedrag van € 10.040,00
ontvangen. Dit is inclusief een bedrag voor bijzondere noodhulp in Malawi. De acties voor
stichting Afrika 2007 Zwolle hebben een bedrag van ruim € 4.200,00 opgebracht. Daarmee
komt het totaal aan inkomsten op € 25.000,00. Dit is uitzonderlijk hoog en ver boven
verwachting. Deze extra inkomsten hebben ons de mogelijkheid geboden om voedselhulp
te verlenen aan de armste bevolking in Malawi toen er niet genoeg voedsel bleek te zijn, om
extra maisboeren in het trainingsprogramma op te nemen en extra te investeren in ZuidAfrika.
Verder is er in 2019 besloten om € 15.000,00 uit de reserves van stichting Afrika 2007 Zwolle
te bestemmen voor een voedselvariatie-project in Rwanda. Hiervoor heeft de stichting
samenwerking gezocht met de organisatie Red een Kind. Anne-Wil van Werven (een
Windesheim studente), doet haar internship (een stageperiode van 10 maanden) in Rwanda
ten behoeve van dit project.
De fondswerving voor het nieuwe project in Malawi (2020) is in 2019 gestart. Dit heeft al een
bedrag van € 14.240,00 opgeleverd.
In 2019 is er € 2.843,00 uitgegeven aan support voor eerdere projecten. Een deel hiervan
betreft de steun aan het onderzoek van een groep van vijf studenten van Windesheim, in
Thembalethu Zuid -Afrika. Dit onderzoek is afgerond in december 2019 en hun rapport
wordt eind januari 2020 verwacht. Mogelijk gaat dit leiden tot een nieuw project in ZuidAfrika (2021).
De post promotiekosten in Nederland is hoger dan het begrote budget vanwege de
aanschaf van shirts voor de nieuwe projectgroep. De grootste post betreft uitgaven voor het
nieuwe project. Dit is voor noodhulp aan de maisboeren in Malawi (€ 2.500,00 euro voor
trainingen) en € 1.800,00 voor hongerhulp; aankopen en uitdelen en uitdelen van mais.
Daarnaast is er € 3.000,00 besteed aan de reparatie van het dak van de kerk in Ifumbo. In
totaal is er € 15.293,00 uitgegeven. Verder staat er €4000,00 gereserveerd voor verdere
noodhulp aan Malawi en € 11.000,00 euro voor het nieuwe project.

5

Verslag 2019 &
Beleidsnota 2020
Figuur 1: resultatenrekening 2019

Resultatenrekening 2019
Inkomsten
Giften algemeen
Project Malawi
Acties Malawi nieuw
Support eerdere
projecten
Collectes
Acties stichting
Rest

Totaal

€

Uitgaven

700,00
10.040,00
4.200,00
6.740,00
1.000,00
2.400,00
60,00

25.000,00

€

Malawi trainingen maisboeren

2.500,00

Promotiekosten
Support eerdere projecten

1.150,00
2.843,00

Malawi hongerhulp

1.800,00

Ifumbo reparatie kerkdak
Reservering noodhulp Malawi in
2020
Totaal

3.000,00
4000,00
15.293,00

5. Begroting 2020
In het begroting van 2020 ligt het zwaartepunt op de inkomsten en uitgaven voor het
Malawi project. Het budget bedraagt € 38.300,00.
Als er een nieuwe projectgroep voor Zuid-Afrika wordt gevormd, dan zal deze groep zelf
fondsen gaan werven door middel van acties. Het project zelf wordt in 2020 uitgevoerd.
Figuur 2: begroting 2020

Begroting 2020
Inkomsten
Giften Stichting
Acties Stichting
Giften Malawi 2020
Acties Malawi 2020
Collectes Malawi 2020
Reservering uit vermogen
+ noodhulp
Collecte +giften Noodhulp
Malawi
Totaal
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€
500,00
1.000,00
5.000,00
9.500,00
15.00,00
19.000,00

Uitgaven

€

Administratiekosten
Support eerdere projecten
Malawi 2020 project
Voedsel variatie project
Rwanda
Onvoorzien
Noodhulp Malawi ( honger)

1.000,00
3.000,00
15.500,00
15.000,00

Totaal

41.300,00

1.000,00
5.800,00

1.800,00
38.300,00
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6. Projectaanvragen vanuit de projectpanden voor 2020 en later
Met diverse personen en instanties is gesproken over een mogelijk nieuw project in 2020.
Rwanda
Mr. 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 het Windesheim College die een minor volgde, adviseerde om
samen met stichting Red een Kind, die ook actief is in Rwanda, jonge moeders te trainen op
het gebied van (betere) voeding. Dit is geprobeerd, maar het heeft geleid tot een aanbod,
waar veel te hoge investeringen gevraagd worden. Er wordt nu naar alternatieven gezocht
via een stichting AMU (Association Mwana Ukundwa). Deze stichting denkt een soortgelijk
programma op te kunnen zetten voor ca € 15.000,00. Dit bedrag komt overeen met de
beschikbare reservering voor dit project binnen stichting Afrika 2007 Zwolle.
Zuid-Afrika
In februari 2019 is een delegatie van Masibambisani Nederland naar Zuid-Afrika afgereisd
om met de mensen in Thembalethu te overleggen. De delegatie kwam met een verzoek om
een inkomen-genererend project te doen op het vlak van ecotoerisme. Naar aanleiding van
dit verzoek heeft een groep van vijf studenten van het Windesheim hier een minor studie
over gedaan. De studenten zijn tot de conclusie gekomen dat er erg veel training nodig zal
zijn om tot ecotoerisme te komen. Mogelijk zijn er betere alternatieven op te starten in de
vorm van een huisvestings- of groenteproject. Dit zal eind januari 2020 met mensen in
Thembalethu worden overlegd. Mogelijk komt hier een project uit voor de Stichting Afrika
2007.
Malawi.
Via mensen uit de Sionskerk is stichting Afrika 2007 Zwolle in contact gekomen met
stichting The Art of Charity (Oosterwolde; dhr. Bo Teerling) en een theologiestudent
Mr. Godwins Maere uit Malawi.
Naar aanleiding van dit contact zijn Greet en Kees Kloosterman in mei 2019 naar Malawi
afgereisd. Daar hebben zij gesproken met de direct betrokkenen met als doel om vast te
stellen waar de prioriteiten liggen en welke projecten stichting Afrika 2007 Zwolle zou
kunnen uitvoeren. De keuze hierbij is gevallen op het maismolenproject in Chilida en de
mais-opslag in Kacheche.
In juni 2019 is er een projectgroep gevormd van twaalf mensen. Deze groep zal zich voor
deze projecten in gaan zetten. Ook is er steun toegezegd vanuit de Wilde Ganzen, die elke
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euro met een premie verhoogt. Inclusief deze premie dient er een bedrag van ruim
€ 30.000,00 te worden opgehaald met allerlei acties, collectes en giften.
Begin december is er een verzoek gekomen voor voedselnoodhulp vanuit een gebied vlakbij
de hoofdstad Lilongwe. Dit is door een bijzondere gift mogelijk geworden. Naast een eerste
noodhulp van 100 zakken van 50 kilo mais, wordt er voor drie keer twintig jongeren ook een
beroepstraining georganiseerd, welke in januari 2020 van start gaat.

7. Aandachtspunten en ideeën voor de toekomst






In 2020 dient er duidelijkheid te komen over het voedselvariatie-project in Rwanda;
De projectgroep Malawi 2020 verdient de volle aandacht en ondersteuning van het
bestuur. Met name in de vorm van het leggen van contacten met kennisdragers en
promotie-acties bij kerken en goede doelen organisaties;
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 Afrika 2007 Zwolle?

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle:
Mw G. Kloosterman (voorzitter)
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