
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 
 

Geen projectreis 2020 
Als bestuur staan we voor een lastige opgave: kunnen wij in oktober een projectreis organiseren. 
De vooruitzichten zijn niet gunstig qua besmettingen in ons eigen land en ook de situatie in Zuid-
Afrika is ernstig. 
Op grond van onderstaande feiten heeft het bestuur besloten om in oktober 2020 geen projectreis 
te organiseren. 
 

- grenzen open ? 

- Corona is nog niet voorbij in oktober? 

- nog geen vaccin aanwezig 

- voldoende deelnemers ? 

- situatie Groenfontein ( mogen nu geen groepen ontvangen) 

- situatie in Rustenburg (volgens Touch onrustig in de omgeving en plunderingen) 

- gezondheid risico’s deelnemers en gezondheidszorg daar ter plekke 



 

 

 
 
 
 
Bestuurlijke activiteiten 
Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden waarvan 5 vergaderingen via video 

conferencing vanwege het corona virus. 
In de jaren 2018 en 2019 heeft de stichting rechtstreeks € 10.000,- kunnen bijdragen aan 
verschillende projecten en activiteiten in Zuid Afrika, maar net zo belangrijk was onze 
aanwezigheid in Zuid Afrika. 
 



 

 

 
Het geven van een luisterend oor, samen de handen 
uit de mouwen steken, het geven van een knuffel etc 
was niet mogelijk in 2020. 
In het Corona jaar zijn er wel een anderen initiatieven 
ontplooid. Er zijn acties opgezet voor Touch en 
Groenfontein. Het voornemen om een half jaar te 
sponsoren is gerealiseerd. 
Sterker nog dankzij de giften heeft de stichting in de 
maanden augustus 2020 t/m maart 2021 maandelijks 

een vast bedrag van resp. €1.000,- en €500,- kunnen overmaken. 
 
Bestuurswisseling: Mieke en Andre Hilvers zijn afgetreden als bestuurslid en Ruud Wijntje en 
Gerard Fennema zijn het bestuur komen versterken. Gerard in de rol van projectleider en Ruud 
verzorgde de communicatie vanuit de stichting. 

 

 
Website 
De bestaande website was meer een naslagwerk en werd tijdens de projectreizen druk 

bezocht vanwege de foto’s en de verslagen. Door het bestuur is besloten om de website zodanig 
aan te passen waardoor de website aansluit bij de nieuwe social media cultuur. 
 

 
 
Nieuwsbrieven 
De kijkdichtheid was gemiddeld 61,63% van de 102 Nieuwsbrief ontvangers en er 

zijn 8 lezers bijgekomen. 

De nieuwsbrief brief met de titel: !NOODBRIEF” heeft de meeste lezers geraakt (72%). 
Er zijn acht nieuwsbrieven uitgeven in 2020. 
 
 
 
 


