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NieuwsbrievenNieuwsbrievenNieuwsbrievenNieuwsbrieven    

Gedurende het jaar 2008 zijn er door het bestuur 3 nieuwsbrieven uitgebracht, in maart, 

augustus en de laatste in december. 

 

Bezoeken aan OudtshoornBezoeken aan OudtshoornBezoeken aan OudtshoornBezoeken aan Oudtshoorn....    

In januari 2008 bezocht de voorzitter (voor eigen rekening) Oudtshoorn. Hij heeft met veel 

organisaties waarmee de Stichting contact onderhoud gesproken. 

De penningmeester bezocht Oudtshoorn in augustus voor een projectbezoek voor VNG-

International. Uiteraard werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de door de Stichting 

ondersteunde projecten te bezoeken en met de projectorganisaties werkafspraken te maken.  

Drie andere bestuursleden van de Stichting bezochten (eveneens voor eigen rekening) in 

oktober Oudtshoorn. In 5 dagen tijd werd een druk programma afgewerkt.  

Zij hebben veel in en om Oudtshoorn gezien en veel mensen ontmoet. 

 

Springplank naar Studie (beurzen voorSpringplank naar Studie (beurzen voorSpringplank naar Studie (beurzen voorSpringplank naar Studie (beurzen voor studenten studenten studenten studenten))))    

Door financiele bijdragen van Alphense groepen en particulieren was het mogelijk om 15 

studenten te laten starten aan een overbruggingsjaar aan het Zuid-Kaap College in 

Oudtshoorn. Hebben ze dit jaar met succes afgerond dan kunnen ze gaan studeren aan de 

universiteit van Vrijstaat, waarbij de studieplek, ook financieel, is gegarandeerd. Het 

overbruggingsjaar kostte Rand 10.000 per student waarvan Rand 3.000 (ong. 300 Euro) voor 

rekening van de student kwam. Voor dat bedrag is door de studenten een beroep gedaan op 

de stichting. 

 

Vrienden van Alphen LiveVrienden van Alphen LiveVrienden van Alphen LiveVrienden van Alphen Live    

Op zaterdag 28 juni presenteerde Kiwanis_Club Alphen de ‘Vrienden van Alphen Live’ op het 

Rijnplein midden in het centrum van Alphen aan den Rijn. Twaalf uur lang werd door 

kinderen en jongeren uit heel Alphen muziek gemaakt voor het goede doel, de 

‘plaasskooltjies’ in Oudtshoorn. (onderwijs voor de kinderen van het personeel op de 

landelijk (af)gelegen boerderijen). 

Ook de opbrengst van de verkopen (van suikerspin en poffertjes tot wijn en bier) kwam 

geheel ten goede aan het project in Oudtshoorn. 

 

Fietsen voor Oudtshoorn 2007 (t.b.v. OHANET)Fietsen voor Oudtshoorn 2007 (t.b.v. OHANET)Fietsen voor Oudtshoorn 2007 (t.b.v. OHANET)Fietsen voor Oudtshoorn 2007 (t.b.v. OHANET)    

Met OHANET is gedurende het jaar intensief contact onderhouden over de besteding van de 

opbrengst die zij ontvangen hebben (met daarbij ook de NCDO bijdrage) van de aktie 

‘Fietsen voor Oudtshoorn’ in 2007. Voordat de opbrengst (€ 29.822,98 !!) kon worden 

overgemaakt moest eerst een door de Stichting goed te keuren projectplan worden 

ingediend. De besteding van het bedrag vindt plaats onder toezicht van de Oudtshoornse 

Besigheidskamer.  

    

Fietsen voor Oudtshoorn 2009 (t.b.v. Center of Hope)Fietsen voor Oudtshoorn 2009 (t.b.v. Center of Hope)Fietsen voor Oudtshoorn 2009 (t.b.v. Center of Hope)Fietsen voor Oudtshoorn 2009 (t.b.v. Center of Hope)    

In 2008 werd al gestart met de voorbereidingen voor weer een evenement ‘Fietsen voor 

Oudtshoorn’. Dit zal op 16 mei 2009 worden gehouden op het Rijnplein. 



 

 

Alphen Stad TV/FMAlphen Stad TV/FMAlphen Stad TV/FMAlphen Stad TV/FM    

Het project Fietsen voor Oudtshoorn 2009 is aanleiding geweest om de contacten met 

Alphen Stad TV/FM weer eens aan te trekken. 

Alphen Stad TV/FM zal in de aanloop naar het project op 16 mei 2009 in de maand april 

2009 een viertal radiouitzendingen verzorgen. Daarnaast krijgt de Stichting de beschikking 

over een teletekst pagina (pagina 438) en promotie via de kabelkrant.  

 

    

Vastgesteld op .. 2009. 

 

 

 

 

De voorzitter,     De secretaris, 

 

 

 

 

 

J. G. van Arkel     G. Lens 

 


