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1. Bestuurssamenstelling 

 

Functie Persoon Jaar van aantreden   Einde zittingsperiode 

Voorzitter Greet Kloosterman 2016   juli 2022 

Secretaris Robert Vahl 2017   2021 

Penningmeester Richard Kloosterman 2020   2024   

Algemeen lid Rita Bunnik 2016   juli 2022 

Algemeen lid Aloïsa Loonstra 2017   2021 

Algemeen lid Harma Koers 2019   2023 

In 2021 zijn Robert Vahl, Aloisa Loonstra aftredend en herkiesbaar voor een periode van 2 

jaar.  

 

 

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: 

 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 

2021 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. In 2020 is na overleg een mais opslag 

gebebouw in Kacheche gerealiseerd. 

 

* Vereniging De Brug in Zwolle 
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Dit betreft een samenwerking ten behoeve van een medische hulppost in Rwanda. Deze 

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. Helaas heeft de Covid pandemie alles op een laag pitje 

gezet en kon aan het uitbouwen van contacten geen uitvoering worden gegeven. 

 

3. Verslag activiteiten 2020 

 
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 met de lokale organisaties. Deze ideeën zijn ons toegestuurd. Dit heeft geleid tot 

de start van twee activiteiten: 

 project voor de maisboeren in Malawi; 

  Een minor studie door vijf studenten van het Windesheim College naar inkomens 

generende activiteiten voor het Day Care Centre Thembalethu in Zuid-Afrika. 

- Malawi project 2020 

Al in december 2019 werd er een noodroep vanuit Malawi gedaan vanwege de 

hongersnood. Door een bijhzondere gift  en collectes in de kerk konden  er 2x100 

zakken mais worden geschonken en ook een paar pilot trainingen voor jongeren worden 

georganiseerd. Dit was een groot succes en maar liefst 19 van de 69 deelnemers kregen 

een betaalde baan door deze training. Ook hebben twee dames de mogelijkheid 

gekregen om met legkippen een inkomen te verdienen en ook dat slaagde! 

De projectgroep Malawi 2020 bestond uit 12 personen , die zich een jaar lang hebben 

ingespannen om gelden bij elkaar te krijgen voor beide project delen in Malawi: Een 

maismolen met bijbehorende shop in Chilida en een magazijn om mais op te slaan in 

Kacheche. Dat is prima gelukt! Er zijn tekeningen gemaakt met bijbehorende 

budgetten. De grond werd geschonken door de lokale gemeenschap en de beide 

gebouwen zijn eigendom van een CBO. Er zijn voor Chilida twee maismolens en een 

generator aangeschaft. Een molen maalt grof meel en de andere fijn meel. De generator  

levert de stroom en wordt ook gebruikt om telefoons op te laden en licht. Omdat met 

de fonds wervende acties veel geld werd opgehaald  en de Wilde Ganzen een hoge 

premie hebben gegeven, konden er ook in beide dorpen waterpompen worden 

geslagen. Een enorm verschil  voor de mensen. Door een gift van een familie stichting 
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konden er ook 100 waterfilters worden gekocht. Het mooiste bericht daarover kwam in 

de vorm van een mededeling :Sinds de filters is er veel minder cholera in ons dorp!! 

Helaas kon vanwege het Covid virus de reis van de projectgroep naar Malawi in juli 2020 

niet doorgaan. Maar de projecten zijn  helemaal uitgevoerd door de lokale organisaties. 

Op welke manier is het dan de projectgroep gelukt om de benodigde gelden bij elkaar te 

krijgen? Er zijn diverse acties georganiseerd, zoals wijnverkoop, een stamppotten festijn 

met meer dan 130 deelnemers, statiegeldbonnen acties bij diverse supermarkten, 

rookworsten verkoop en niet te vergeten de jaarlijkse compostactie. Bij die acties 

kregen de leden steun van soms wel 25 medewerkers en samen  is er veel mogelijk. 

- De projecten in Zuid Afrika ( naar aanleiding van de studenten opdrachten). 

Het Eco-tourisme project en het agrarische project in Zuid afrika zijn beide uitgesteld.  

- Het voedsel variatie project in Rwanda. 

 

Het geld hiervoor is vrijgemaakt door de stichting en zal over twee jaar worden 

verdeeld. In oktober zijn ze begonnen met de bouw van een keuken gebouw. Dat 

was al in november klaar en vervolgens kon de eerste groep vrouwen starten met 

hun training.  Deze groep bestaat uit 30 jonge moeders. Ze worden getraind door 

Chantal, die daarvoor zelf ook een training van 6 maanden heeft ontvangen. 

 

- Het bestuur. 

In 2020 is Richard Kloosterman welkom geheten als nieuwe penningmeester en hij 

vervangt Edwin Vetkamp die het 6 jaar lang heeft gedaan. 

Naast de fondswervings acties door de projectgroep Malawi 2020 , waren er geen 

andere wervingsacties nodig, dan de jaarlijkse rookworsten actie, voor de stichting 

omdat de buffer nog ruimschoots voldoende was. 

In 2020 is er begonnen met het regelmatig rondsturen van een nieuwsbrief naar de 

diverse supporters van de stichting. 

Het bestuur is 5 keer bij elkaar gekomen voor een vergadering ( waarvan 2 digitaal 

vanwege de Corona regels). 
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4. Financieel jaarverslag 2020 

 

 Voor de support van eerdere projecten is er € 300,00 ontvangen. Voor het nieuwe project in 

Malawi is het bedrag van € 20426,00 opgehaald. De acties en giften voor stichting Afrika 

2007 Zwolle hebben een bedrag van ruim € 967,00  opgebracht. Daarmee komt het totaal 

aan inkomsten op € 21.693,00. Dit is een prachtig resultaat en boven verwachting. 

Daarnaast is een bedrag van 1600 euro geschonken voor support van projecten in Zuid 

Afrika ( dit project is nog niet gestart).  

In 2019 besloten om € 16.000,00 uit de reserves van stichting Afrika 2007 Zwolle te 

bestemmen voor een voedselvariatie-project in Rwanda. Hiervan is in 2020 10.300,oo Euro 

naar Rrwanda overgemaakt. 

In 2020 is er € 500,00 uitgegeven aan support voor eerdere projecten in Zambia( reparatie 

van de solarpomp).   

De noodhulp  van 5800 euro kon worden gebruikt voor de maisboeren in Malawi (€ 1.800,00 

voor hongerhulp en 4000 euro voor trainingen van jongeren).   

Figuur 1: resultatenrekening 2020 

Resultatenrekening 2020 
Inkomsten € Uitgaven € 
Giften voor 
stichting 

    2.155,00 Malawi projecten 26.101,00 

Project Malawi 17.435,00 ECD Kitchen Rwanda 10.300,00 

  Promotiekosten 0.377,00 

Support eerdere 
projecten 

0. 300,00 Administratiekosten Stichting 0.667,00 

Collectes 2.990,00 Malawi Noodhulp en training 5.800,00 

Acties stichting  0.412,00 Support Waterpomp Zambia 0.500,00 

Rest 
 

  

    

Totaal  23.292,00 Totaal 43.745,00 

 

 

5. Begroting 2021 

In het begroting van 2021 is de andere helft de reservering voor het Rwanda voedsel project 

opgenomen. Het zwaartepunt ligt op de inkomsten en uitgaven voor het Malawi 2021 

project, dat in samenwerking met de wilde ganzen wordt uitgevoerd. Het budget daarvoor 

bedraagt € 12.000,00 euro en dat wordt dan vermeerderd door de Wilde Ganzen met 6000 
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euro..  

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 dan in 2022 uitgevoerd. 

  Figuur 2: begroting 2021 

Begroting 2021 

Inkomsten € Uitgaven € 
Giften Stichting 1.700,00 Administratiekosten 0.700,00 

Acties Stichting 1.000,00 Support eerdere projecten 1.000,00 

Giften Malawi 2021 6.000,00 Malawi 2021 project 12.500,00 

Acties Malawi 2021 5.000,00 Voedsel variatie project 
Rwanda 

5.000,00 

Collectes Malawi 2020 1.500,00 Promotie 1.000,00 

Reservering uit vermogen 

voor Rwanda 

5.000,00 Noodhulp  2.000,00 

Collecte +giften Noodhulp  2.000,00   

Totaal. 23.200,00 Totaal 23.200,00 

 

 

6. Projectaanvragen vanuit de projectpanden voor 2021 en later 

 

Rwanda  

In 2020 is het voedsel variatie programma van start gegaan via een stichting AMU 

(Association Mwana Ukundwa).  Dit project zal ook in 2021 verder doorlopen. Daarnaast zijn 

tot nu toe geen nieuwe aanvragen binnen gekomen. 

 

Zuid-Afrika 

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

om met de mensen in Thembalethu te overleggen. Zij kwamen met een verzoek om een 

inkomen-genererend  project te doen op het vlak van ecotoerisme. Dit is onderzocht door 

een groep van vijf studenten van het Windesheim en zij 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 is in 

januari 2020 met mensen in Thembalethu overlegd. Maar ten gevolge van het Corona virus 

is alles helaas stil komen te liggen. Mede ook omdat de persoon, die het project in Zuid 

Afrika zou kunnen managen, is komen te overlijden. 
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Malawi.  

De mais gerelateerde projecten in het midden van Malawi, zijn met groot succes afgerond 

in 2020. Zowel in Kacheche als ook in Chilida kon iets extra’s worden gedaan in de vorm van 

het slaan van een waterpomp. Dit zal een groot verschil gaan maken. Begin december 2020 

is er een verzoek gekomen om in een aantal dorpen trainingen te gaan geven aan 

kansarmen (meestal vrouwen). De nieuwe organisatie Community of Hope Initiative wil de 

voorbeelden van beide pilot programma’s uit 2020 gebruiken (de trainingen en het kippen 

project). Dit idee is omgezet in een project aanvraag in samenwerking met de Wilde Ganzen  

en dit is  begin januari 2021 goedgekeurd.. 

 

 

7. Aandachtspunten en ideeën voor 2021 en later. 

 

 Het project Malawi 2021 is in principe een commitment voor de periode van 3 jaar. 

Vanuit het bestuur vergt dit ondersteuning in de vorm van het leggen van contacten met 

kennisdragers. Naast promotie-acties bij kerken, dienen we ook te proberen om enkele 

vaste donateurs voor dit project te vinden. 

 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? 

 Er moet duidelijkheid komen over het nut van verdere samenwerking met de Rabobank. 

 Hopelijk kan in de tweede helft van 2021 een start gemaakt worden met een 

programma voor Zuid Afrika. 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Afrika 2007 Zwolle:  

Mw G. Kloosterman (voorzitter) 

 

 

 


