
Welkom op deze speciale 

avond 18 november 2022

 Wat willen we graag doen?

 Hoe het is begonnen en wat jullie bereikt hebben.



WAT willen we graag doen vanavond?

Opening door onze voorzitter Greet.

Overzicht van projecten tot nu toe. Kees 

 PAUZE

 Interactieve discussie door Robert.

 Samenvatting en suggesties voor het bestuur.

 Afsluiten en even napraten.



Zuid Afrika was het begin. 
 Tijdens een Hemelvaartsweekend werd het plan gemaakt om met een groep 

iets te gaan doen in KwamHlanga voor MCDC, als vervolg op de jongerenreizen 

van de CGK in de jaren 2000

 Met 23 mensen reisden we in de zomer van 2007 naar Afrika.



Herinneringen? 

 Ongeduldig wachten tot we eens aan het werk konden.

 Het verhaal van de container met generator voor de Nakakela Hospice.

 Schilderen in Vezebuhle.

 Evodia ( met haar wasmachine) en Lindiwe ( het watermeisje)

 WC putten graven in Thembalethu.

 Live verbinding met radio Zwolle vanaf de Farm.

 Vreselijke kerkdienst in Randburg.

 Afsluiten bij strand Nulde.



Thembalethu en 

Vezebuhle



Thembalethu het resultaat

Naschoolse opvang, waar kinderen wat Engelse les krijgen, huiswerkbegeleiding en 

een warme maaltijd.

Inmiddels nog verder uitgebreid.



Dat smaakt naar meer. Dus 2009 met 16 

personen: trainingscentrum in KwaMhlanga



Herinneringen?

 De ontmoeting met Titia van Deventer in het vliegtuig

 Cobus Truter en Werner Kruger met de beton mallen.

 HEEL veel kruiwagens betoncement en emmers beton in de mallen gieten.

 Betonijzer knippen en funderingen maken.

 Het vakantiedeel in Kaapstad met al die schilderijtjes in het Guesthouse.



Het resultaat in 2009 en nu

Het project is niet geslaagd, maar het heeft wel tot zeer goede dingen voor 

Zuid-Afrika INdlU geleid.

In Thembalethu en in Thembisa zijn twee winkelcentra gebouwd naar dit

model!!



En nog meer. 2011 Het Old Age Home in Thokoza.

 12 mensen en een mooie mix van jong en oud.

 In plaats van een garagebox slaapzalen, wasmachine en sanitair voor 40 bejaarde 

mensen.



Herinneringen?

 Al die oudjes die in de dubbele garage zaten.

 Met de trein naar Schiphol.

 Uitdelen van sinaasappels aan kinderen en de Albino jongen.

 De zandhoos waar volgens sommigen een slang zit.

 Het monteren van prefab dakspanten. Pas op: niet kapot zagen!!

 De korendag bij de Mukhanyo universiteit. Wat een feest voor die kinderen

 De overnachting in Graskop in de treincoupé.

 Quad rijden bij Hazyview.

 De big Five in het Krugerpark.



2011 Old Age Home in Thekoza

Het centrum functioneert fantastisch, maar had een groot probleem met water.

En nu, in 2022 ook met de riolering. 



Iets nieuws: 2011-2014 Rwanda Koffie was 

station. De CSV koffieboontjes

Start in 2011 klaar in 2014



Herinneringen?

 Fondswervingen bij CSV in de kantine door de koffieboontjes 

 De start van de Deltion Goede doelen markt.

 Het beslismoment om de grond aan te kopen in Rwanda.

 De grote opening in 2014 met Frank Bakx van de Rabobank.

 De verkoop van eigen Sholi koffie



Het nieuwe proeflokaal

in aanbouw!

Een tweede was-station 30 km verderop is ook in productie.

In totaal is in 2018 maar liefst 136 ton top kwaliteit koffie geëxporteerd!

Rwanda SHOLI koffie in 2018 op volle capaciteit!!



2013 

Via Erna, een nieuw contact, met mooie plannen in 

Zambia, gaat een team van 12 mensen daarheen. 



Herinneringen?

 Race spinnen, een slang en muizenpies.

 Stijn en Kathleen in Mpongwe.

 VTC trainingspakken en voetbal wedstrijd!

 Roadblocs en boetes

 Aubrey onze trouwe buschauffeur.

 Stenen sjouwen en gaten graven.

 Het dorpsfeest met kip en AARDAPPEL salade

 De reis naar Mushigashi

 Ziek, Verdwaald, Onweer en kwade olifant



Het resultaat.

Groentetuin Mpongwe VTC school



2015 Medische post in Rwanda.

Met 9 personen, klein maar dapper!



Herinneringen?

 Gezelligheid bij mama Salimana.

 Het overlijden van de vader van Johan Schoenmaker.

 EN hun ontroerende in Rwanda. 

 Bezoek aan de grens bij Goma ( Congo).

 Zwemmen in het Kivu meer. 

 Een aardbeving van 3.3 op de schaal van Richter. 

 Kleding uitdelen. Precies voor elk kind 1 setje.

 Na afloop werden we bedankt met een gift van 3 cavia’s!



In 2021 is dit het resultaat! Wordt prima 

gebruikt, onder andere voor trainingen om 

ondervoede kinderen te helpen



2017 Opnieuw ZAMBIA. Nu schooltuin in Chisamba



Herinneringen?

 Klaasje ontmoet haar dochter in Dubai.

 Elke dag 3 kwartier lopend naar het werk en ‘s middags terug.

 De watertanks op de toren zetten. Riskant karwei, maar het lukt.

 De overstroming bij Erna.

 Spelen met de schoolkinderen.

 De treinreis vanaf Livingstone naar Lusaka. Heen 8 uur met de bus, maar nu

15 uur met de trein. 

 Leeuwen, Olifanten, Krokodillen en……..Een nijlpaard bij je tent!

 De prachtige Victoria watervallen.



Soms kost het veel moeite, maar dan heb je 

ook wat!!

Secondairy school in aanbouw

De groenten groeien prima

nu er weer water is!!



Het resultaat in 2017. 

In 2022 een visvijver erbij aangelegd.



2018 en 2019 Onderzoeken studenten 

Windesheim naar voeding bij baby’s in 

Rwanda en naar Eco tourisme in Zuid Afrika                  

Hieruit komen mooie projecten voort.



MALAWI een nieuwe uitdaging!

 Honger aanpakken met training en hulp 
door de stichting Help Malawi nu.

 Verzoek om maismolen in Chilida.

 Verzoek om maisopslag in Kacheche.

 Vitsitsi is onze plaatselijk beroemde gids 
en hij begint in 2021 een stichting 
Community of Hope Initiative.

 Steun voor Self Help Groups 

 Agrarische trainingen

 Waterpompen en filtersystemen



Dit team heeft alles voorbereid, maar helaas 

kwam Covid in de wereld en konden we niet 

op reis.



De resultaten mogen er zijn!

Chilida Maismolen Kacheche Maisopslag



2021 tot nu Community of Hope.

Self Help Groups trainingen: Kleding maken, 

Haarsalon, agrarische training.



De mannen kunnen niet achterblijven.

Kippen houden, 

metselen en 

agrarische ondersteuning

o.a. met waterpompen en

Trainingen.



Heel veel mogelijkheden, maar het vergt 

wel de nodige activiteit.

Kunnen we dat leveren?

Invulling van het bestuur gezocht.

De voorzitter, secretaris en 2 algemene 

bestuursleden moeten volgens de 

statuten aftreden. Wie volgt hen op?

Toekomst?



Het bestuur van Afrika 2007 bedankt jullie 

als  trouwe supporters van de projecten 

en de stichting zelf!


