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Jaarverslag 2018: onze activiteiten op een rijtje. 

Er is heel wat gecommuniceerd: 

Informatieavond : Deze informatieavond  is op 15 februari 2018 gehouden in 

Amersfoort, in Scholengemeenschap Guido de Bres.  

We mochten ongeveer 10 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 09 juni was de voorbereidingsmiddag, op 6 

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: de groep kon elkaar weer ontmoeten op de HOPEinSA-middag die in 23 maart 

2019 gehouden werd. 

 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 3 nieuwsbrieven verschenen in maart, oktober en december. 

 

Wat bestuurlijke activiteiten uit het afgelopen jaar:  

 Dit jaar mochten namen we afscheid van twee bestuursleden : penningmeester Gerard Fennema en 

secretaresse Nel Haasdijk. Hun bestuursperiode zat er op. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor HOPEinSA 

hebben mogen betekenen! Gelukkig hebben we een nieuwe penningmeester gevonden: Carmen Zwarteveen 

heeft het stokje van Gerard overgenomen.  

 

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.  

 

 

 Onze penningmeester Gerard Fennema maakte een financieel jaarverslag over 2017. De administratie is in mei 

2018 gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester is decharge verleend over de financiën van 2017. De 

jaarrekening  is geplaatst op de website.  

 

https://mailchi.mp/5b8f7704380c/nieuwsbrief-hope-in-south-africa-maart-191943
https://mailchi.mp/9f6c0ae20660/nieuwsbrief-hope-in-south-africa-maart-360531
https://mailchi.mp/76ef013d4d2a/nieuwsbrief-hope-in-south-africa-december-429103
https://mailchi.mp/76ef013d4d2a/nieuwsbrief-hope-in-south-africa-december-429103
https://mailchi.mp/76ef013d4d2a/nieuwsbrief-hope-in-south-africa-december-429103
http://www.hopeinsa.nl/images/v4/over-ons/jaarrekening-2017-HOPEinSA.pdf
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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 gelegd met de organisaties.  Het contact met Riaan is veranderd vanwege zijn verblijf in 

het buitenland. Hij begeleidt ons daarom wat meer op afstand.  Er is regelmatig contact via telefoon en mail. Dit jaar 

is er vooral contact onderhouden met stichting Touch Community Network.  In de directe voorbereiding van het 

project is er vooral rechtstreeks contact onderhouden met Angela en Berry Meuwsen die verbonden zijn aan 

stichting Touch. 

Toen het aantal deelnemers bekend was (rond juni 2018) konden de plannen voor het project meer en meer 

duidelijk worden.  Dit jaar was de project- en groepsleiding in handen van Gerard Fennema en Arjan van Loon. Zij zijn 

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! 

Projectreis (13  - 27 oktober – aantal deelnemers 17): 

- ook  hier na te lezen en te bekijken. 

- een filmpje met een indruk van de reis vindt u hier .  

 

Al onze activiteiten tijdens de reis op een rijtje: 

    4 x junglegym (1 met schaduwdoek) (Petra Domu, Great Expectations, Keotshepile, Tsena Fa O Gatele) 

    2 picknick bankjes weggegeven  (Petra Domu en Itireling) 

    Onderhoud Flowers of Love: nieuwe vloer. Grote tussenwand en 
versterken dakstructuur / afscheiding met keuken / zijwanden met 
platen tegen wind. / deur gerepareerd / bureau gerepareerd + 
nieuwe opbergladen 

    Plus: speelgoed gegeven / overgebleven houtdelen achtergelaten / 

open haard geschonken 

    Onderhoud Leseding: dakbalk vervangen / nieuw schoolbord 
geplaatst/ nieuwe wasbak met kraan gemonteerd / waterleiding 
aangelegd / wc bril kids geplaatst/ wc opgemetseld voor kinderen / wandje tussen 2 wc’s gezet 

    Onderhoud Itireling: dakplaten  vastgezet / schoollokaal vloer vastgezet / dakbalken allemaal verstevigd / 
nieuw vloerdeel gemonteerd / veranda vastgezet en verstevigd inclusief een nieuw 
stuk / keuken balken en deel vloer gerepareerd / alle ramen nieuwe luiken 
gemonteerd die dichtgezet kunnen worden / nieuwe dorpel in lokaal en verrotte 
delen vervangen / lokaal gestut / 2x wipwap / hout en platen gegeven 

    Onderhoud Moedwil: junglegym gerepareerd (schommel, trapje, glijbaan) 

    Noble Palms: 7 delen ‘parcours’ aangelegd 

    Touch Community: opruimen van alle kantoren en ruimten / herindelen en 
administratieve hulp geven / kleding sorteren en klaarmaken op maat/ nieuwe 
stellingen plaatsen/ ICT hernieuwd ingericht en alles afgesteld / nieuwe bestrating 
aangelegd / nieuw aanlooppad bestraat / junglegym geverfd / Kinderactiviteiten 

Touch extra ondersteund 

 

Voor meer informatie : www.hopeinsa.nl 

http://www.hopeinsa.nl/v4-blogs-2018
https://www.youtube.com/watch?v=he4KyQO259w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0S1OM6NkIng6fgtyx6cNHupTs8lzlowyHjilvEg4xXw5UllljMh2ZLTxU
http://www.hopeinsa.nl/

