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Uit het bestuur: 

 We hielden 8 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 februari konden  er,  tijdens de vakantie van (voozitter) Harry Hindriks en zijn vrouw Alice en (project 

manager) André Hilvers en zijn vrouw Mieke (PR) in Zuid Afrika, voorbereidingen voor de reis in november 

worden getroffen. Er is veel contact geweest met onze contactpersoon Riaan Venter. 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. 

 In augustus heeft Hanneke Wieringa (assistent) tijdens haar vakantie in Zuid Afrika verdere voorbereidingen 

kunnen treffen die erg nuttig waren voor het uit te voeren project in november. Zij heeft contacten gelegd met 

Neo Birth en met de mensen van township Ratsegae.  Ook was het nuttig om verder te overleggen met onze 

contactpersoon Riaan Venter.  

 Dankbaar zijn we voor de bijdrage van ING!  Onder de werknemers van ING is er een jaarlijkse stemronde voor 

goede doelen. Elke medewerker kan een goed doel inbrengen. De doelen met de meeste stemmen krijgen een 

geldbedrag. Deelnemer Maarten Lootens heeft  voor de stemronde van 2013 een project van H.O.P.E. in South 

Africa ingebracht: “Pearls of Hope”. In dit project voor township Ratsegae wordt gebouwd aan een zogenaamd 

‘early learning center’. Een school voor kinderen tot 6 jaar. Er wordt de komende jaren gebouwd aan betere 

voorzieningen voor deze groep kinderen zodat zij beter voorbereid naar school kunnen. Deze kinderen gaan 

aansluitend naar de Moedwil-school waarbij wij ook betrokken zijn.  Dit project is geëindigd op de 4e plaats en 

daarbij hoort een bedrag van € 20.000,- ! Er is een begroting in gediend bij ING voor dit project en dat is 

goedgekeurd. Zij zullen dit project nauwlettend gaan volgen en wij zorgen voor een heldere verslaglegging.  

 Onze penningmeester Gerard Fennema maakte een  jaarverslag over 2012. De kas is op 29 mei 2013 

gecontroleerd en goedgekeurd door deelnemer Jan Ladage en voorzitter HarryHindriks.  De penningmeester is 

decharge verleend over de financiën van 2012. Het jaarverslag is geplaatst op de website.  

 Informatieavond 21 februari 2013: Deze informatie avond  is gehouden in Amersfoort, in Scholengemeenschap 

Guido de Bres. Er kwamen ongeveer 40 belangstellenden luisteren naar onze plannen voor onze reis in 2013. 

De aanmeldingen voor de reis begonnen binnen te  komen!  

 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.  

 Nieuwsbrieven : Er is 1 nieuwsbrief verschenen in oktober. De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze 

website.  

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 februari 2013 was er gelegenheid om verdere informatie te krijgen over de gewenste klussen tijdens het project in 

2013.  Zo ontstond er een lijst met klussen die we konden uit voeren voor stichting Tapologo, de Moedwil-school, en 

namens stichting Tapologo in township Freedompark.   
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Toen het aantal deelnemers bekend was (rond mei 2013) konden de plannen voor het project meer en meer 

duidelijk worden. Na het bezoek van onze assistent Hanneke in de zomer,  konden we ook nog klussen toevoegen 

voor stichting Neo Birth en voor het township Ratsegae.   

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 1 – 16 november 2013 -  aantal deelnemers : 27 

 Informatievoorziening voor reis:  de deelnemers ontvingen na aanmelding een  informatiebrief. Daarnaast is 

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 1 juni was de voorbereidingsdag, op 26 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 “ei-kwijt-middag”:  1 week na thuiskomst was er voor de 

deelnemers een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten na 1 week thuis te zijn geweest.  Op 25 januari  2014 

volgt er een reunie. 

 

Dit zijn de klussen die zijn gedaan tussen 1 en 16 november 2013:  

Freedom Park 

 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. 

 De bottles of light, die vorig jaar geplaatst zijn en die zijn gaan lekken, gerepareerd. 

 Bij diverse shacks sloten geplaatst / vervangen op de deuren. 

 Diverse kleine reparaties. 
 
Moedwil 

 4 betonnen tafeltennistafels geplaatst (afgraven, bekisting maken - zowel voor het fundament als voor het 
tafelblad – poeren metselen, bekisting stellen, beton storten, afwerken). 

 Korfbalveld aangelegd bij het meisjes hostel (285 m2 bestrating, dat waren 14.250 stenen (!), plaatsen van 5 
korven en belijning aanbrengen op het veld). 

 Plaatsen van een schaduwnet boven de moestuin (gaten graven voor 20 palen, palen plaatsen, afspannen 
met ijzerdraad, schaduwnet plaatsen en vastmaken zodat ie niet weg kan waaien ). 

 Plaatsen van een besproeiingsinstallatie in de moestuin, inclusief het regelen van een toevoerkanaal voor 
het water. 

 Plaatsen van 2 baskets op het basketbalveld. Tevens opnieuw verven van de lijnen op het veld en verven van 
de baskets zelf. 

 Jungle gym gerepareerd (verrotte houten balken en planken vervangen of gaten van “verdwenen” balken en 
planken opgevuld). Twee wip-waps vervangen. Zes schommels opnieuw geplaatst. 

 Ballen en springtouw uitgedeeld aan de kinderen om mee te spelen. Regelmatig een partijtje voetbal met de 

jongens. 
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Neo Birth 

 Verbouwen van een bestaand wc-hok met douche waarbij de volgende activiteiten moesten worden 
uitgevoerd: 

 Het wc-hok opsplitsen in 2 wc-hokjes door het plaatsen van een scheidingswand. 

 De muur naast de bestaande toegangsdeur voor het wc-hok uitbreken en een 2e toegangsdeur plaatsen. 

 Douche verwijderen. 

 Kinderwc’tje plaatsen. 

 Afvoer/riolering regelen voor het nieuwe toiletpotje. 
 
Ratsagae 

 Creëren van een ruimte – zowel binnen als buiten – t.b.v. een pre-school. Hiervoor moesten o.a. de volgende 
activiteiten worden uitgevoerd: 

 Hekwerk plaatsen aan zowel de voor- als achterzijde van de gemeenschapsruimte, om de speelplaats van de 
pre-school af te scheiden. 

 Splitsen van de bestaande gemeenschapsruimte in 2 delen, met een tussendeur om toch makkelijk van de 
ene naar de andere ruimte te kunnen komen. 

 Glaszetten ter vervanging van raampjes die kapot zijn. 

 Plaatsen van 3 toiletjes inclusief aanleg van de afvoer/riolering. Tevens tussenschotten en deuren geplaatst 
en geschilderd, zodat het 3 aparte wc-hokjes werden. Voor de afvoer/riolering moest 20 meter gleuven 
worden gegraven in keiharde grond. 

 Schoolbankjes maken/repareren en opnieuw schilderen. 

 Drie schommels geplaatst. 

 Drie schoolborden geplaatst. 

 Om de kozijnen en boven de ingang van de school heeft het stucwerk een nieuwe kleur (en naam) gekregen. 
 
Overig 

 Een presentatie van beluisteren en informatie ontvangen over de HIV/Aids problematiek en de trauma’s die 
mensen hier oplopen en hoe de lokale organisaties hierin verbetering (proberen te) realiseren  

 Contactavond met vertegenwoordigers van de lokale organisaties. 

 Kerkdiensten meemaken van de Growing Point Church (Assembly of God) en bij de lokale gemeenschap rond 
Groenfontein (met voorganger Kobus Pretorius, onze gastheer op Groenfontein). 

 Kleding, die is meegegeven door sponsors, uitdelen aan de lokale bevolking (via Riaan en Elmarie Venter). 

 GMG’s: goedemorgengesprekjes. 

 Overleg stafgroepleiders. 

 Overleg bestuur. 
 
 

Voor meer informatie : www.hopeinsa.nl 


