Jaarverslag 2019
Projectreis 11 – 26 oktober 2019
Ook in 2019 mochten we als stichting weer een projectreis naar Zuid
Afrika organiseren. Ter voorbereiding daarvan werd op 15 juni een
informatiebijeenkomst gehouden met de deelnemers, op 12 september
gevolgd door een instructieavond. Zo gingen alle 19 deelnemers op 11
oktober goed voorbereid en met goed gevulde koffers op weg naar de
verblijfs-accomodatie Groenfontein.
Tijdens het verblijf in Zuid Afrika hebben we o.a. de volgende
werkzaamheden kunnen uitvoeren:
• Plaatsen van jungle gyms bij:
o World of Wonders in
Meriteng
o Thoriso Edu&Care in
Meriten
o Thoriso Edu&Care in
Meriten
o Phatshimo Day Care
o His Light en Lesedi Early
Learning Centre;
•
•
•
•

Het aanleggen van diverse zandbakken;
Aansluiten van een toilet;
Maken van 12 picknick tafels;
Hinkelpaden;

•
•
•
•

Kleding sorteren en klaarleggen op maat;
Verven en beitsen;
Onderhoud
Het bestraten van 180m2 ten behoeve van een speelveld inclusief
(korfbal) palen.

Kortom, een enorme lijst met werkzaamheden die we op aangeven van
onze contactpersonen hebben kunnen uitvoeren.
Communicatie
Informatiebrief:
De deelnemers ontvingen na aanmelding een informatiebrief. Daarnaast
werd alle belangrijke informatie over de reis en het verblijf in een
(digitaal) reisgidsje gebundeld.
Voor de communicatie met de deelnemers was een Whats-app groep
aangemaakt. De groepsleider en de contactpersonen in Zuid Afrika hadden
regelmatig contact via de mail en telefoon.
Website:
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 in 2019 één nieuwsbrief verschenen en wel in september 2019.

Bestuurlijke activiteiten
De bestuursvergaderingen werden ongeveer elke 6 – 8 weken beurtelings
bij de bestuursleden thuis gehouden Daarnaast was er via de mail
regelmatig contact en werden er zaken op elkaar afgestemd en werden
kleinere beslissingen genomen.
De jaarverslagen zijn op de website geplaatst en de penningmeester is
decharge verleend over de financiën.
Dit jaar was de project- en groepsleiding in handen van André Hilvers. Dat
was voor de laatste keer omdat in januari 2020 aftreedt als bestuurslid en
stopt met zijn activiteiten voor de stichting.
Financiën
De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van deelnemersbijdragen en
sponsoren. De deelnemersbijdragen worden gebruikt voor de kosten van
de reis en het verblijf en daarnaast voor de kosten die gemaakt worden
voor het uitvoeren van de projecten. Het financiële jaarverslag 2019 staat
op de website.
Contact met onze partners in Zuid Afrika
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 onze contactpersonen Angela en Berry Meuwsen die
verbonden zijn aan stichting Touch.

