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Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de Stichting is dit jaar 7 keer in vergadering bijeen geweest, nl op 25 jan, 17 

maart, 26 april, 31 mei, 23 augustus, 13 oktober en 8 december 2010. 

Daarnaast een aantal keren overleg binnen het D.B., alsmede regelmatig onderling overleg. 

Gedurende 2010 zijn door het bestuur 2 Nieuwsbrieven uitgebracht in April & september. 

 

Infomarkt 

Op 4 november heeft de stichting deelgenomen aan de infomarkt in het Stadhuis. 

Vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke partijen hebben een presentatie van het platform 

bijgewoond. Ook burgemeester De Gelder was hierbij aanwezig. 

 

Project Schoemanshoek 

In Zuid Afrika is een organisatie actief die zich met name richt op de uitgestrekte ‘rural area’s’ 

(buiten de woonkern van Oudtshoorn). Die organisatie is de Klein Karoo Agri Business Centre. 

En omdat in die uitgestrekte gebieden ook veel mensen wonen die verstoken zijn van allerlei 

zorg, is ook in die gebieden veel werk aan de winkel. Niet alleen op het gebied van onderwijs, 

maar ook wat betreft gezondheid en huisvesting. Klein Karoo Agri doet daar goed werk en dat 

heeft onze burgemeester met eigen ogen kunnen aanschouwen. Het college heeft besloten om 

KK Agri financieel te ondersteunen en onze Stichting gevraagd dit verder met KK Agri te 

organiseren. Binnenkort worden daarvoor de plannen verder uitgewerkt. 

Een andere school in Kammanassie heeft een gift ontvangen van Kiwanis Alphen 

Zie ook punt 2 van het financieel verslag. 

 

Project HIV / Aids voorlichting 
Vorig jaar (2009) is bij subsidiegever NCDO het eindverslag ingediend van het project 

“Fietsen voor Oudtshoorn”. De gelden zijn besteed aan een project in en om Oudtshoorn om de 

verspreiding van Aids te voorkomen. In goede samenwerking met de munisipaliteit 

Oudtshoorn en de Besigheidskamer is een uitgebreide voorlichtingscampagne opgezet en 

uitgevoerd. Inmiddels heeft het NCDO de verslaglegging goedgekeurd en is het project 

afgerond. Het verslag is te vinden op onze website. 

Een vervolg hierop wordt door de municipaliteit Oudtshoorn uitgevoerd. 

 

Opleidingsproject Centre of Hope  

Bouers, skrynwerkers bemagtig ‘N INISIATIEF van die Oudtshoorn Besigheidskamer en 

Alphen aan den Rijn, Oudtshoorn se tweelingdorp in Nederland, om bouers en skrynwerkers 

uit die Groter Oudtshoorn die geleentheid te bied om ‘n formele kwalifikasie te verwerf, is 

volstoom aan die gang.Dié inisiatief het die begin van die jaar afgeskop met die werwing van 

geskikte kandidate. Op 14 Junie het die opleiding van die eerste 14 kandidate begin – almal 

ervare bouers van Oudtshoorn, De Rust en Dysselsdorp wat vyf jaar of langer in die bedryf is 

en nooit die geleentheid gehad het om `n formele kwalifikasie te verwerf nie. Vier bouers van 

Oudtshoorn wat dié week met opleiding begin het, is van links mnre Denvor September, 

Tommy Afrika, Martiens Loksen en Arthur Saaiman by mnr Jurgens Fourie wat die opleiding 

aanbied. Na afloop van drie weke se intensiewe opleiding sal die groep gereed wees om hulle 

vaktoetse af te lê. Die opleiding en vaktoetse vind plaas onder die wakende oog van Indlela 

(voorheen bekend as Olifantsfontein). Dié 14 vakmanne sal hierna elk twee vakleerlinge onder 

hulle sorg neem en sodoende sal die opleiding ‘n rimpeleffek hê wat werkskepping tot 

gevolg sal hê. (artikel uit “De Hoorn”) 

Zie ook punt 1, 4 en 5 van bijgaand financieel verslag. 



Project “Springplank naar studie”  

Door financiële bijdragen was het ook dit jaar weer mogelijk 15 studenten te laten starten aan 

een overbruggingsjaar aan het Suid-Kaap Kollege in Oudtshoorn. 

Onze stichting ondersteunt minder bevoorrechte kandidaat-studenten om een 

‘overbruggingsjaar’ te volgen aan de Zuid Kaap College in Oudtshoorn. Als ze dat jaar met 

goed gevolg halen, hebben ze de garantie om te kunnen studeren aan de universiteit van 

o.a. Bloemfontein of Stellenbosch. In november 2009 bezocht onze voorzitter Oudtshoorn 

en had er een gesprek met de heer Francois Marais van de Free State University 

(Bloemfontein). Hij overhandigde een overzicht van de diverse graden die ‘kansloze’ jongeren 

inmiddels hebben behaald: artsen, ingenieurs, social work, financial management. Ontroering 

bij de verhalen! Denkt u eens aan de impact die dit heeft op de familie van de afgestudeerde 

persoon. Hij of zij kan nu anderen helpen! Uw ondersteuning (€ 450 per student) is uitstekend 

besteed! We gaan weer voor een nieuwe lichting ! 

 

Vernieuwde folder. 

Het bestuur van de Stichting doet zijn best om kansrijke projecten in Oudtshoorn te 

steunen en tegelijkertijd de bevolking van Alphen aan den Rijn en van Oudtshoorn 

(ZA) met elkaar in contact te brengen. Dat doen we via de projecten HIV/AID (gesteund door 

het NCDO), door het steunen van studenten in een overbruggingsjaar, door het bevorderen van 

opleidingsmogelijkheden (gesteund door IMPULSIS). Alle gelden worden uitsluitend besteed 

onder plaatselijke toezicht van de ‘besigheidskamer’ (vereniging van ondernemers in 

Oudtshoorn). Onze Stichting wil graag proberen om haar fondsen uit te breiden. Dat geeft 

immers (veel) meer ondersteuningsmogelijkheden! Het bestuur heeft daarom een up-to-date 

folder laten drukken. In deze folder wordt kort aandacht gegeven aan de historische banden met 

Oudtshoorn en gewezen op wat we al hebben weten te bereiken en natuurlijk met een oproep 

om mee te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


