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Jaarverslag 2017: onze activiteiten op een rijtje. 

Er is heel wat gecommuniceerd: 

Informatieavond 16 februari 2017: Deze informatieavond  is gehouden in 

Amersfoort, in Scholengemeenschap Guido de Bres.  

We mochten ongeveer 15 mensen verwelkomen op de informatieavond. Dit keer allemaal bekenden en ervaren 

HOPEinSA-gangers. We hebben de avond gevuld met elkaar ontmoeten en het ophalen van herinneringen aan vorige 

projectreizen. Daarnaast hebben we met elkaar uitgekeken naar de volgende reis.  

 Informatiebrief: De deelnemers ontvingen na aanmelding een informatiebrief. Daarnaast werd alle belangrijke 

informatie gebundeld in een reisgidsje voor de deelnemers. 

 Voorbereidingsmomenten: op 10 juni was de voorbereidingsmiddag, op 7 september was de 

voorbereidingsavond en daarnaast was er tussen de deelnemers, de groepsleider en de contactpersonen in 

Zuid Afrika 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 4 groepjes. Deze groepjes kwamen elke ochtend bij 

elkaar voor een welbevindingsgesprek. 

 Contactmomenten na de reis: er was een zogenaamde “bijpraat-middag”:  1 week na thuiskomst was er voor 

de deelnemers een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 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 20 

januari 2018 volgde 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.  

 Nieuwsbrieven : Er zijn 5 nieuwsbrieven verschenen in januari, mei,oktober,november en december 

Wat bestuurlijke activiteiten uit het afgelopen jaar:  

 Dit jaar mochten we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Klaas Nanninga en Nico van den Berg. Klaas 

heeft het voorzitterschap op zich genomen en Nico zal zich als assistent inzetten.  

 We hielden 7 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.  

 Onze penningmeester Gerard Fennema maakte een financieel jaarverslag over 2016. De administratie is in mei 

2017 gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester is decharge verleend over de financiën van 2016. De 

jaarrekening  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. Via onze contactpersoon Riaan 

Venter hebben wij contact met de organisaties.  Dit jaar is er vooral contact onderhouden met stichting Touch 

Community Network en de Christian Harmony School.  

Toen het aantal deelnemers bekend was (rond mei 2017) 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 te regelen. 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! 

http://www.hopeinsa.nl/images/v3-nieuws/nieuwsbrief-nr.-14-januari-2017.pdf
http://www.hopeinsa.nl/images/v3-nieuws/nieuwsbrief-nr.-15-mei-2017.pdf
http://www.hopeinsa.nl/images/v3-nieuws/nieuwsbrief-nr.-16-oktober-2017.pdf
https://mailchi.mp/95c44c8b1b52/nieuwsbrief-hope-in-south-africa-november-2017
https://mailchi.mp/e78601a70137/onze-beste-wensen-voor-u
http://www.hopeinsa.nl/images/v3-jaarrapporten/jaarrekening-2016-HOPEinSA.pdf
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Projectreis (13  - 28 oktober – aantal deelnemers 25): 

- ook  hier na te lezen en te bekijken. 

- een filmpje met de samenvatting van de reis vindt u hier  

 

Al onze activiteiten tijdens de reis op een rijtje: 

 
Chistian Harmony School  
- klinkerpaden maken tussen de gebouwen 
- gesponsord door CemBlocks 
- gordijnen opgehangen 
 
Touch Community Network  
- kantoor Touch 
 - geholpen bij een “Playday” (ong. 80 kids kwamen spelen met speelgoed uit Toys’s library) 
 - dak gerepareerd na een inbraakpoging 
 
- pre-school “Early Learning Center” (in Freedompark) 
 - ochtendje kinderwerk 
 -  junglegym geplaatst 
 - onze vriend Tebogo bezocht: rolstoel laten repareren. 
 - 
- pre-school “Be Still” 
 - junglegym geplaatst 
 - toilet gemaakt met een cementenvloertje 
 - binnenruimte geschilderd 
 - watertappunt gemaakt 
 - ochtendje kinderwerk 
 
- pre-school “Kweena” 
 - ochtendje kinderwerk 
 - 3 wasbakken verlaagd voor de kinderen 
 - bankje gemaakt van oude wasbak 
 - nieuw toilet met opstapje voor de kinderen 
 - junglegym geplaatst 
 
- pre –school “Monica’s daycare” 
 - ochtendje kinderwerk 
 - lokaal geverfd 
 - w.c.’s opgeknapt 
 - schaduwnet gerepareerd 
 - speelplaats veiligere gemaakt (fietsjes uit beton gehaald) 
 - junglegym verstevigd en veiliger gemaakt 
 
- pre – school  “Mount Hope” 
 - jungle gym geplaatst 
 - wasbak met kraan geplaatst 
 - rond de po’s ‘schaamschotjes’ geplaatst voor privacy kleuters 
 - ‘urinoir’ voor de jongens gemaakt 
 
- pre – school “Early Bird” 
 - ochtendje kinderwerk 
 - jungle gym gerepareerd 
 
 

http://www.hopeinsa.nl/v3-projectreis-nl/blogs-projectreis-2017
https://www.youtube.com/watch?v=LMF26C462Ec
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- pre-school “Remmoge” 
 - ochtendje kinderwerk 
 - voor kindertoiletten deuren geplaatst 
 - spoelkbak met kranen geplaatst 
 
Moedwil school. 
- mooie ontmoeting met de kinderen daar 
- bijwonen afscheid van leerlinge 
- periodiek onderhoud: junglegym opgeknapt, bouten van picknicktafels aangedraaid, gaas van afscheiding 
gerepareerd.  
 
Ratsegae. 
- Ontmoeting met Jacob: het gaat erg goed, hij is nog niks veranderd. We zagen hem van verre aan komen lopen en 
konden eerst niet geloven dat het Jacob was. Voor een man van 79 had hij nog steeds flink de pas erin! Hij was blij 
om ons te zien en kende ook al onze namen nog. Ratsagae is flink uitgebreid. Er staan nieuwe Zuma (Mandela) 
huisjes, er loopt een kudde koeien rond in een aparte weide en de groentetuintjes staan er mooi bij. 
 
Koster school. 
- nieuw schoolgebouw bezocht. Ziet er mooi uit! 
 
En verder: 
- fijne ontmoetingen met de mensen voor en met wie we werken 
- heerlijke braai gehad 
- prachtige tocht in wildpark Pilanesberg gehouden 
- mooi gesprekken met elkaar gevoerd 
- verschillende kerkdiensten bezocht (bij Kobus Pretorius/Shekinah Tabernacle/Growing Point) 
 
Algemeen 

 Veel liefde en aandacht gegeven aan de kinderen (en volwassenen) op alle locaties. 

 Boeiende mensen ontmoet, groepsgenoten veel beter leren kennen, goede gesprekken gevoerd. 

 Zelf enorm veel rijker geworden en Zuid-Afrika in onze harten gesloten. 
 
 

Voor meer informatie : www.hopeinsa.nl 

http://www.hopeinsa.nl/reisverslag/31-reisverslagen/2012/59-dit-hebben-we-gedaan
http://www.hopeinsa.nl/

