Jaarverslag 2014: onze activiteiten op een rijtje.
Er is heel wat gecommuniceerd…
















Informatieavond 27 februari 2014: Deze informatieavond is gehouden in
Amersfoort, in Scholengemeenschap Guido de Bres. Er kwamen ongeveer
40 belangstellenden luisteren naar onze plannen voor onze reis in 2014. De aanmeldingen kwamen al gauw
binnen.
Informatiebrief: De deelnemers ontvingen na aanmelding een informatiebrief. Daarnaast werd alle
belangrijkste informatie gebundeld in het Informatieboekje dat voorafgaand aan de reis aan de deelnemers is
verzonden en als reisgids tijdens de reis is meegegeven.
Voorbereidingsmomenten: op 14 juni was de voorbereidingsdag, op 4 september was de voorbereidingsavond
en daarnaast was er tussen de deelnemers, de groepsleider en de assistent contact via de mail en telefoon.

Reisverslagen: tijdens de reis werden er dagelijks berichten geplaatst op de site waarop de ‘thuisblijvers’
konden reageren. De berichten werden via de mail naar Nederland gestuurd en konden zo op de website
geplaatst worden.
Contactmomenten tijdens reis: de groep was ingedeeld in 5
groepjes. Deze groepjes kwamen elke ochtend bij elkaar voor
een welbevindingsgesprek.
Contactmomenten na de reis: er was zogenaamde “bijpraatmiddag”: 1 week na thuiskomst was er voor de deelnemers
een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten na 1 week thuis te zijn geweest. Wat goed om elkaar weer snel na
afloop van de reis te ontmoeten. Even bijpraten over hoe het ‘thuiskomen’ is gegaan en elkaars reiservaringen
horen! Op 24 januari 2015 volgde er een reünie.
Website: in samenwerking met onze website beheerder, Harm Brand, werd de website verder gevuld en
bijgehouden. Regelmatig vernieuwden wij de nieuwspagina. Tijdens de reis werden er dagelijks verslagen en
foto’s geplaatst en konden de ‘thuisblijvers’ reacties
schrijven die dagelijks gelezen werden door de
deelnemers aan het project. In november heeft Harm
gewerkt aan een nodige update van de ‘achterkant’ van
de website. De ontwikkeling van de software gaat
razendsnel. Wil je goede technische ondersteuning
willen blijven houden dan moet je steeds weer een
update uitvoeren. Dit keer gaf dit heel veel extra werk.
Gelukkig is alles goed gegaan en kon op 5 december een
nieuwe en frisse website ‘de lucht in’ die er weer een
hele lange tijd tegen kan. We zijn Harm enorm dankbaar dat hij zijn enthousiasme, kennis en tijd heeft willen
delen met onze stichting! Kijk hier voor onze vernieuwde website.
Nieuwsbrieven : Er zijn 3 nieuwsbrieven verschenen in januari, mei en december. De nieuwsbrieven zijn terug
te lezen op onze website : klik hier.
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Wat bestuurlijke activiteiten uit het afgelopen jaar:






We hielden 6 bestuursvergaderingen beurtelings bij de bestuursleden thuis.
Daarnaast was er via de mail regelmatig contact en werden er zaken op
elkaar afgestemd en werden kleinere beslissingen genomen.
In april konden er, tijdens de vakantie van Gerard Fennema
(penningmeester)en André Hilvers (project manager)in Zuid Afrika,
voorbereidingen voor de reis in oktober worden getroffen. Er is veel contact
geweest met onze contactpersoon Riaan Venter. Ook is de aangeschafte
container ingericht als opslagplaats voor het gereedschap en het
kinderwerkmateriaal. Daarnaast zijn er bezoeken gebracht aan stichting
Tapologo, de Moedwil-school en township Freedompark. Allerlei gewenste
klussen zijn besproken. De locaties van een aantal mogelijke klussen zijn
bezocht.
Onze penningmeester Gerard Fennema maakte een financieel jaarverslag
over 2013. De kas is op 4 juni 2013 gecontroleerd en goedgekeurd door deelnemer Harm Brand en voorzitter
Harry Hindriks. De penningmeester is decharge verleend over de financiën van 2013. Het jaarverslag is
geplaatst op de website.

Hoe houden we contact met onze partners in Zuid Afrika?
Er is op verschillende manieren contact geweest met onze partners in Zuid Afrika. Ongeveer 1 x in de 3 weken is er
telefonisch contact met onze contactpersoon Riaan Venter. Riaan onderhoudt de contacten met de organisaties met
wie we samenwerken. Dit jaar is er contact onderhouden met stichting Tapologo, stichting Neo Birth, de school in
Moedwil, stichting Feed a Child, bedrijf Cemblocks. Tijdens het project zijn er ontmoetingen geweest tussen
bestuursleden en deze organisaties voor verdere afspraken en plannen voor de toekomst.
In april 2014 was er gelegenheid om verdere informatie te krijgen over de gewenste klussen tijdens het project in
2014. Zo ontstond er een lijst met klussen die we konden uit voeren voor “Pearls of Hope”in township Ratsegae,
stichting Tapologo, stichting Neo Birth Touch Community, de Moedwil-school, en namens stichting Tapologo in
township Freedompark.
Toen het aantal deelnemers bekend was (rond juni 2014) konden de plannen voor het project meer en meer
duidelijk worden.
Samen met Gerard Fennema (penningmeester) is onze project manager André Hilvers, 3 dagen voordat de groep
arriveerde, in Zuid Afrika aangekomen om de laatste zaken ter plekke regelen samen met onze contactpersoon Riaan
Venter. De lijst met uit te voeren klussen was nu vrijwel definitief en de boodschappen voor de materialen konden
gedaan worden. Zo klaar als alles in Afrika kan zijn, was alles klaar: de groep kon aan het werk!

Projectreis (17 en 1 november 2014) – aantal deelnemers 25
- ook na te lezen en te bekijken via http://www.hopeinsa.nl/projectreis-2014/reisverslagen
- een filmpje met de samenvatting van de reis vindt u hier
Township Freedom Park (namens stichting Tapologo)
 Dagelijkse activiteiten met de kinderen: liedjes zingen, bijbelverhaal vertellen en/of uitbeelden,
knutselwerkje maken, spelletjes doen en fruit eten, drinken, brood eten en cadeautjes uitdelen.
 Bibliotheek: plafond gerepareerd.
 Groentetuin: bakken overdekt met een schaduwdoek.
 Een schaduwplek gemaakt zodat de kinderen in de schaduw kunnen spelen.
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Stichting Tapologo : kinderopvang in Ledig
 Overkapping naast het gebouw plaatsen voor extra ruimte. (door middel van het plaatsen van een stalen
constructie)
 Bestraten van vloer onder overkapping.
 Keukentje plaatsen.
School in Moedwil
 Bij de jongere kinderen een speeltoestel en 2 schommels gebouwd.
 Bij de oudere kinderen: een speeltoestel gerepareerd, schommels gerepareerd, een hang/sprinkplek van
gebruikte autobanden gemaakt.
 In de door “Feed a Child” aangelegde groentetunnels een sproei installatie aangelegd.
 Spelen met de kinderen na werktijd.
Stichting Neo Birth Touch Community
 Voor jonge vrouwen/meisjes die hun kindje moesten verliezen een “herdenk-tuin” gemaakt: gras gelegd,
bestraat, muurschildering gemaakt, bankjes en een fonteintje geplaatst, schuttingen geplaatst en gebeitst.
Township Ratsagae “Pearls of Hope”
 Zandbak gemaakt
 Speeltoestel gebouwd
 Schaduwplek gebouwd
 Extra schoolbankjes gemaakt.
 In de door “Feed a Child” aangelegde groentetunnels een sproei installatie aangelegd.
Overige activiteiten tijdens de reis
 Een presentatie gehad over de HIV/Aids problematiek en de trauma’s die mensen hier oplopen en hoe de
lokale organisaties hierin verbetering (proberen te) realiseren
 Contactavond gehouden met vertegenwoordigers van de lokale organisaties.
 Kerkdiensten meegemaakt van de Growing Point Church (Assembly of God) of Shekinah Tabernacle en bij de
lokale gemeenschap rond Groenfontein (met voorganger Kobus Pretorius, onze gastheer op Groenfontein).
 Op zaterdag National Park “Pilanesberg” bezocht en veel wildlife mogen zien. Een aantal hebben “Lesedi”
bezocht waarin je meer leert over de historie van de stammen in Zuid Afrika en een aantal bezochten
“Malichri” waar gewonde en verweesde wilde roofdieren worden opgevangen.
 Kleding, die is meegegeven door sponsors, uitgedeeld aan de lokale bevolking (via Riaan en Elmarie Venter).

Voor meer informatie : www.hopeinsa.nl
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