
Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een bijeenkomst met het bestuur van Stichting Afrika 2007.  

 

Deze avond is gepland op vrijdag 18 november aanstaande in de Sionskerk, Glanerbeek 10 te Zwolle.  

De deuren zijn vanaf 19:45 uur geopend. Het programma start om 20:00 uur en zal tot 22:00 uur 

duren. We stellen het zeer op prijs als jullie vooraf laten weten of je wel of niet komt.  

 

Allereerst willen we jullie bedanken voor de trouwe steun in de afgelopen jaren. Corona heeft het 

leven van velen bijzonder moeilijk gemaakt, zeker ook in onze projectlanden. Alleen al in Zuid-Afrika 

mochten mensen wekenlang de straat niet op, je kunt voorstellen dat dit heel veel impact heeft 

gehad. Desondanks kunnen dank zij jullie een aantal projecten in Zambia, Zuid-Afrika en Malawi met 

veel succes worden uitgevoerd en daar zijn we heel dankbaar voor. 

 

De reden voor deze uitnodiging is ook een zorgelijke.  

Zoals het er nu naar uitziet zal er medio 2023 een onvolledig bestuur zijn. De voorzitter en secretaris 

treden af als bestuurslid. Volgens de statuten is dit niet toegestaan. De minimale bezetting moet 

bestaan uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  Zoals het er nu voor staat kan niet 

aan die voorwaarde worden voldaan. 

 

Toelichting: 

Greet is nu de voorzitter van de Stichting. De termijn van 4 jaar met verlenging van 2 jaar zit er 

eerdaags op. Robert is op dit moment secretaris en zijn verlengde termijn eindigt medio 2023. Dat 

geldt ook voor de verlengde termijn van algemeen bestuurslid Aloisa. Algemeen bestuurslid Rita is na 

haar verlengde termijn recentelijk gestopt. Penningmeester Richard en algemeen bestuurslid Harma 

zijn voorlopig nog in functie.  Als de Stichting niet kan voldoen aan de minimale eisen, dan staat het 

voorbestaan van de Stichting op de tocht. 

 

Met het bestuur zijn enkele vergaderingen belegd, waarin het gesprek is gevoerd over de huidige 

situatie. Duidelijk is geworden, dat er voldoende redenen zijn om door te blijven gaan. De Stichting 

heeft een enthousiaste achterban en verwezenlijkt mooie projecten. 

Het is ook duidelijk geworden, dat door de toekomstige, onvolledige bezetting van het bestuur dit 

niet meer gerealiseerd kan worden. Er zijn nieuwe mensen nodig en nieuwe energie.  

Op basis van de huidige stand voorzien wij dat de Stichting richting afbouw gaat en de deuren per 1 

januari 2024 moet sluiten. 

 

Door deze bijeenkomst te beleggen, samen met jullie, hopen wij als bestuur nieuwe input en nieuw 

elan te vinden om het werk van de Stichting voort te zetten. 

 

Met vriendelijke groeten 

Greet Kloosterman, Robert Vahl, Richard Kloosterman, Rita Bunnik, Harma Koers en Aloïsa Loonstra 

  


