Jaarverslag 2015
“Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Z-A”
De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet veranderd. De
bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: Koos van Arkel, secretaris: Gerard Lens, penningmeester:
Hans van Arkel,
Leden: Piet Arink, Harry Doelman, ondersteund door onze actieve en
trouwe vrijwilliger Koos Koen (Rotary).
Het bestuur heeft in 2015 7 keer vergaderd en een aantal bijeenkomsten
met een adviseur gehad.
Bezoeken
Mevrouw Jacqueline Vegt (Uitvaartonderneming). Zij heeft een week
gewerkt in een township in Zuid-Afrika samen met haar dochter.
Willem Draaisma (Bestuursvoorzitter Holding Participe) heeft met familie
en vrienden Oudtshoorn (Z.A.) bezocht en kennis gemaakt met onze
projecten.
Ook Evert den Hartog heeft met zijn familie Oudtshoorn bezocht en heeft
tijdens een bestuursvergadering daarover zijn enthousiaste belevenissen
met ons gedeeld en ons bestuur gecomplimenteerd.
Stage
Als de middelbare scholier Polleke Heerkens al stage loopt in
Oudtshoorn, haar vriendin en het hele gezin daarvan getuige zijn, is dat
wel heel bijzonder. Niet alleen de stage, maar zij heeft ook nog met haar
vriendinnen geld opgehaald en er een mooi verslag van gemaakt met als
laatste opmerking :
“Maar één ding weet ik zeker: ik ga een keer terug naar
Oudtshoorn!!”
Voor ons als bestuur een nieuwe schakel in de inmiddels uitgebreide
netwerkketting die steeds belangrijker wordt. Hierna het verslag van
Polleke.

ORIENTATIE OP MAATSCHAPPELIJKE STAGE ZUID-AFRIKA

VAN POLLEKE HEERKENS

In het kader van de Maatschappelijke Stage heb ik tijdens de reis door Zuid-Afrika van 17 december
2015 tot 10 januari 2016 3 zorgprojecten bezocht. Op eentje daarvan heb ik gewerkt. Daarnaast heb
ik 2 projecten financieel ondersteund met het geld dat ik samen met vriendinnen heb verzameld. We
hebben spulletjes gemaakt en verkocht (meest kaarsen).
Deze reis maakte ik met mijn ouders, mijn broertje en een vriendin van mijn ouders, met een
camper.
1. Township Zolani bij Ashton (Montagu).
We waren na 5 jaar weer bij projectleider Han Gunst (ze komt uit Beek en Donk en vanaf
1995 in Zuid-Afrika). In 2010 waren we bij haar project The Hope Centre in Township Zolani.
Ze leidde ons toen enthousiast rond. We zagen een nieuw opgerichte grote
timmerwerkplaats, een restaurantje met winkeltje (mede opgebouwd en geschilderd door
medewerkers van Woonpartners in Helmond!). Er was een kinderopvang en een begin van
volkstuintjes.
We konden gewoon door het dorpje lopen (zie foto). Er
wonen zo’n 7 à 8000 mensen. De meesten onder het
bestaansminimum. Ik heb later een PowerPoint gemaakt
voor mijn spreekbeurt in groep 8. En ik heb toen gezegd: “als
ik weer in Zuid-Afrika ben, dan ga ik dáár werken. Overigens
mijn ouders ook”.
Dit jaar kreeg ik de gelegenheid. Maar helaas de financieel
beheerder had een chaos gemaakt van het subsidiegeld. Er waren geen extra activiteiten
meer mogelijk. Niet in de werkplaats, niet in het winkeltje, en de kinderopvang was
verdwenen. Vele vrijwilligers werden ontslagen. Han Gunst trok zich als projectleider terug.
En voor mij was er dus geen werk.
2. Project De Nieuwe Horizon.
Wij bezochten bestuursleden van De Nieuwe Horizon: Leo van de Sande, voorheen directeur
op basisscholen in Geldrop en zijn vrouw Sanja, leerkracht op De Rank in Helmond en sinds
2008 in Zuid-Afrika.
De Nieuwe Horizon is opgericht omdat het niet vanzelfsprekend is dat ambitieuze,
intelligente jongeren uit de Township na hun middelbare school naar de universiteit kunnen
doorstromen. De Zuid-Afrikaanse wet schrijft voor: zwarte mensen krijgen voorrang bij
plaatsing op een universiteit en dat wordt geheel door de staat betaald. De regering gaat er
verder vanuit dat blanke jongeren naar de universiteit kunnen omdat hun ouders dit kunnen
betalen. Maar de grote meerderheid, namelijk de kleurlingen (80%) krijgen geen kans. Ze zijn
te arm. Daarnaast kunnen ze na de middelbare school niet eens verder want er is geen
enkele beroepsopleiding. Het project zorgt er nu voor, na een strenge selectie, dat sommigen
van de kleurlingen toch kunnen doorstromen naar de universiteit (gesponserd door vele
bedrijven in Nederland).
Met het opzetten van een beroepsopleiding (een soort ROC) zijn ze inmiddels gestart mede
gesubsidieerd voor het Augustinianum college in Eindhoven en enkele Eenbesscholen hier in
de regio).
Ik vond vooral de moeite die men deed om kleurlingen toch naar
de universiteit te sturen heel erg goed. Ik vind zelf namelijk dat

hier iets onrechtvaardigs gebeurt: zwarte jongeren wel, kleurlingen niet. Het lijkt op de
apartheid. Ik heb meteen een gedeelte van ons spaargeld aan Leo gegeven, die er natuurlijk
heel blij mee was. Ik heb me voorgenomen om meer scholen enthousiast te maken zodat ze
dit project kunnen ondersteunen.
3. Sorgsentrum Scrosoppi Oudtshoorn
We kregen eerst een uitgebreide rondleiding van één van de 8 paters: pater Wim. Hij werkte
vóór 2008 als pastoor in Vlaanderen. Hij vertelde zeer enthousiast dat de paters uit het niets
een paar gebouwen hadden neergezet om zo’n 70 à 80 kinderen en jongeren op te vangen
na schooltijd. Gebouwen waar de paters zelf wonen, een speelzaal voor de jeugd, een
eetterras, een keuken (en natuurlijk een kerkje, het was immers een katholieke onderneming). Het geheel werd oratorium genoemd door Pater Wim.
Het centrum ligt naast een township (Bridgton). Daar wonen 35.000 mensen. Vooral voor
deze kleurlingen doen de paters (en een boel vrijwilligers; ook uit Nederland) hun best om de
kinderen hoop en vertrouwen te geven. Maar zeker ook hobby’s, huiswerkbegeleiding, sport
en spellen. Er is motivatie genoeg om de druk, de herrie, de drank, de verkrachtingen in het
Township te ontvluchten.
Voor dit werk heb ik pater Wim de rest van ons
spaargeld gegeven. Én ik heb beloofd een sponsoractie
in Nederland op te zetten.
Er is ook een kleinere afdeling die gesubsidieerd wordt
door de staat. Daar worden kinderen opgevangen voor
3 tot 5 maanden totdat er een pleeggezin gevonden is.
Meestal zijn het kinderen met FAS (kinderen van
alcohol verslaafde ouders), kinderen van
minderjarigen die verkracht zijn en niet in staat zijn om
naar hun kind om te kijken (maar ze krijgen wel een soort kinderbijslag voor hun kind;
meestal wordt dat gebruikt voor andere dingen bijvoorbeeld een mobieltje).
In deze afdeling heb ik even gewerkt. Kinderen verzorgen (luiers verwisselen, wassen,
aankleden enz.). Maar vooral knuffelen en aandacht geven. Het is prachtig werk. Je ziet dat
ze het fijn vinden. Alleen heel vermoeiend met temperaturen van 35° tot 42°. De rest van de
opvang was gesloten vanwege de grote vakantie (vanaf 5 dec tot 10 jan.)
Maar één ding weet ik zeker: ik ga een keer terug naar Oudtshoorn!!
Polleke Heerkens

‘Huis Triomf’ blij met geschenk trouwerij
In 2007 vertrok een groep van 40 jongeren uit Alphen aan den Rijn naar
Oudtshoorn in Zuid-Afrika. Zij gingen daar vrijwilligerswerk doen. Twee
van hen, Ingeborg van Trooijen en Niels Vonk, werden verliefd en zijn in

2015 met elkaar getrouwd.
Omdat Oudtshoorn zo’n bijzondere rol in hun leven heeft gespeeld,
hebben Ingeborg en Niels besloten de opbrengst van de collecte van
hun trouwdienst te schenken aan ‘Huis Triomf’ in Oudtshoorn.
‘Huis Triomf’ is een opvang voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar en wil
een ‘veilige, vriendelike, vrolike en liefdevolle tuiste skep vir kinders’.
De Stichting Stedenband Oudtshoorn vond dit zo’n leuk en liefdevol
gebaar, dat hij besloten heeft de opbrengst van de collecte te
verdubbelen. Inmiddels is een bedrag van € 510,– naar Huis Triomf
overgemaakt.

Bezoek aan Oudtshoorn
In november 2015 heeft de voorzitter van de stichting een (privé) bezoek
gebracht aan Oudtshoorn en daarbij nieuwe contacten gelegd en de
bestaande contacten verdiept. Hierna een samenvatting van een aantal
gesprekken en bezoeken.

Skooltjie Schoemanshoek
Ten noorden van Oudtshoorn (richting die Swartberge) ligt een mooi
groen gebied: oorzaak is o.a. het riviertje die Grobbelaar, die vanuit de
Swartberge richting Oudtshoorn stroomt. Dit gebied (richting die
Swartberge) heet Schoemanshoek. Vlak vóór het berggebied woont een
kleurlingengemeenschap. Een aantal jaren geleden is daar onder
aansturing van de boerenorganisatie Agri Klein Karoo een schooltje
gebouwd voor de (kleine) kinderen uit die gemeenschap. De kinderen
krijgen niet alleen onderwijs, maar ook een maaltijd en medische zorg.
Elke keer als je het terrein bezoekt zie je vooruitgang en blije
kindergezichtjes!

Studenten van de Suid Kaap College
Elk jaar steunen we, samen met de besigheidkamer (ondernemers) en
de burgerlijke gemeente Oudtshoorn (munisipaliteit) een groep van
ongeveer twintig studenten uit de Oudtshoornse townships. Jongens en
meiden die capaciteit hebben om een studie te doen, maar daarvoor niet
het geld hebben. Via een unieke regeling met de universiteit van
Bloemfontein begeleidt de Suid Kaap College elk jaar een groep
studenten, die – als ze het overbruggingsjaar halen – een

gegarandeerde plek (met beurs) hebben op een universiteit in ZuidAfrika. Dát maakt een verschil !

Project Crèche Volmoed –Pierewiet Oudtshoorn Z.A.
Schoemanshoek was en is uiteraard niet de enige plek waar behoefte is
aan een schooltje. Aan de andere kant van Oudtshoorn (richting de
Outeniqua bergen) wonen ook kleurlingen: in Volmoed. Ook daar moet

hoognodig iets gebeuren. Samen met de Rotary van Alphen aan den
Rijn en de Rotary van Oudtshoorn zal daar een schoolgebouw en
verdere voorzieningen worden gerealiseerd.
Hieronder een paar foto’s zoals het nu (nog) is.

Vanuit de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn zijn onder meer
contacten ontstaan met de Rotary Club Oudtshoorn in Oudtshoorn, voor
het waar mogelijk ondersteunen/promoten bij het realiseren van een
nieuwe behuizing van de in zeer deplorabele staat verkerende Crèche
Volmoed-Pierewiet.
Het project is een initiatief van de Rotaryclub Oudtshoorn, waarbij
niet alleen gebouwd gaat worden, maar tevens ook de uitbreiding plaats
gaat vinden voor de opvang van 70 kinderen (i.p.v. 40 kinderen) in de

leeftijd van 0-6 jaar, en het verzorgen van dagelijkse warme en
broodmaaltijden.
De bouw vindt plaats in 3 fases, waarvan de eerste fase in maart 2016 is
gestart.
De eerste fase is begroot op 1.000.000 ZAR (ongeveer 62.500 €)
De tweede fase is begroot op 400.000 ZAR (25.000 € )
De derde fase is begroot op 650.000 ZAR (40.500 € )
De financiering van het project is niet eenvoudig, maar de eerste fase is
mogelijk gemaakt door sponsors die materialen beschikbaar hebben
gesteld, arbeid en financiële ondersteuning hebben gegeven.
Stichting Platform Stedenband heeft 12.000 € beschikbaar gesteld,
alsmede 3.000 € voor de aanvraag van een Global Grant naar de
Rotaryclub Oudtshoorn.
Er is meer nodig!
Kan die Alphense samenleving vir Suid-Afrika iets beteken?
Hieraan is de aanzet gegeven door het verzorgen van een praatje tijdens
een club lunch bij de Rotaryclub Alphen aan den Rijn, waarbij de
Rotaryclub Alphen aan den Rijn zijn medewerking heeft toegezegd voor
het in eerste instantie ondersteunen bij promotionele activiteiten.
Eveneens zijn er gesprekken gevoerd met de Stichting Wilde Ganzen
en de Stichting Christelijke kinderopvang SHEZAF in Alphen aan den
Rijn voor financiële bijdragen aan dit project.

Scrosoppi Sorgsentrum
Opvang van (straat)kinderen is een moeilijk punt in Oudtshoorn. Maar
ook voor die problematiek zijn initiatieven ontwikkeld. Vanuit de Rooms
Katholieke parochie is op de rand van Bridgton een prachtig gebied
ontwikkeld waar vrijwilligers vanalles doen om kinderen en jongeren op
te vangen. En met succes!

Drie full time werkers van Scrosoppi: Anne French, paters Leon Mostert en Wim Sabo (Wim
komt uit België)

Heel recent lukte het ons een vrijwilliger uit Helmond naar Scrosoppi te
‘leiden’ (zie boven). Ons inmiddels enorme netwerk werpt zijn vruchten
af!

Huis Triomf
‘Huis Triomf’ is een ander initiatief voor opvang van dakloze jongeren.
Wat zou het mooi zijn als we dit initiatief een behoorlijke financiële
injectie zouden kunnen geven !

Medische zorg: HIV/Aids en TBC
In het verleden heeft de stichting initiatieven ontwikkeld om te helpen
HIV/Aids en TBC in Oudtshoorn en omgeving te bestrijden:

De arts in Oudtshoorn, die zich met preventie en bestrijding bezighoudt,
is Dr. Charles Dreyer (foto links). Tijdens mijn bezoek kon hij mij heel
positieve dingen vertellen!

Overleg met het bestuur van de Besigheidskamer

Van links naar rechts: Hannes Jacobs, Johan Strasheim, Niel Els (voorzitter
Besigheidskamer) en Koos van Arkel.

Altijd goed om even een uurtje je licht op te steken bij de kerngroep van
ondernemers in Oudtshoorn!

Geen inkomen wel een beloning
Beloning voor vrijwilligers die lokale organisaties helpen
Hoe kunnen we werkloze jongeren als vrijwilliger betrekken bij lokale
organisaties?
In Zuid-Afrika zijn kindertehuizen, scholen, buurthuizen en township
organisaties op zoek naar vrijwilligers. Met een grote werkloosheid,
vooral onder jongeren, zou dat geen probleem moeten zijn. Om die
jongeren te stimuleren zich als vrijwilliger in te zetten voor ‘goede doelen’
wordt er een beloning in het vooruitzicht gesteld. Het GEM project levert
die beloning en heeft daarvoor een digitaal platform ontwikkeld.
De vrijwilligers worden betaald met GEMs. Dit zijn waardepunten,
waarbij 1 GEM gelijk is aan 1 Rand.
Het saldo, bijvoorbeeld 30 GEMs voor een halve dag werk, wordt
overgemaakt via de mobiele telefoon. Deze kunnen direct worden
besteed, zoals aan beltegoed, elektriciteit of een kaartje voor de
bioscoop. De Zuid-Afrikaanse overheid treedt op als sponsor en levert de
GEMs.
Platform Stedenband heeft medewerkers van het GEM team, dat gestart
is in Johannesburg en dit jaar haar activiteiten wil uitbreiden naar de

Westkaap, met organisaties in Oudtshoorn in contact gebracht om na te
gaan of ook in Oudtshoorn vrijwilligers kunnen worden ingezet voor
goede doelen. Een win-win situatie; en de lokale organisaties en de
werkloze jongeren zijn ermee geholpen.
Links
www.gemproject.org
www.playyourpart.co.za
Communicatie
Het Platform wil contacten tussen de bevolking van Alphen aan den Rijn
en Oudtshoorn Z.A. bevorderen. Om dat te kunnen realiseren zal de
Stedenband voldoende bekendheid moeten hebben bij de inwoners van
Alphen en de publiciteit zoeken voor de activiteiten die hij organiseert.
Nadat we op onze website een oproep hadden gedaan voor een
vrijwilliger voor PR en communicatie heeft zich een ervaren
communicatie adviseur gemeld.
Hij heeft ons op weg geholpen bij het opnieuw opstellen van onze
communicatiestrategie en waardevolle ideeën geleverd voor o.a. het
logo en de communicatiemogelijkheden. Met deze ideeën zijn we aan de
slag gegaan. We zoeken overigens nog steeds naar vrijwilligers die
kunnen assisteren bij het zoeken naar publiciteitsmogelijkheden en
opstellen van berichten.
De input van die communicatie adviseur heeft er toe geleid mensen te
zoeken die als “Ambassadeur” (BAADRers) betrokken zijn en of kennis
hebben van Zuid-Afrika, in te schakelen om de Stedenband voor het
voetlicht te brengen van de burgers, instellingen en bedrijven van (Groot)
Alphen aan den Rijn.

De natuur in Zuid-Afrika is op z’n afrikaans: asemrowend !

