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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ibhongo. We willen in dit jaarverslag verantwoording 
afleggen over onze activiteiten in 2021. Wij kijken terug op een bijzonder jaar. De Covid-19 
pandemie heeft ook in 2021 van iedereen het uiterste gevraagd in geduld, in draagkracht, in 
verdraagzaamheid en in creativiteit. Net als in 2020 is ook dit jaar anders verlopen dan vooraf 
gedacht of gepland was.  We zijn iedereen, die blijk heeft gegeven in ons werk te geloven en het 
ook via donaties en subsidies heeft gesteund, erg dankbaar. Door jullie steun en begrip voor de 
gevolgen van deze speciale omstandigheden hebben we toch veel kunnen doen. Het geeft ons het 
vertrouwen om in 2022 met veel energie verder te werken aan onze doelen. We vertrouwen erop 
dat we ook in 2022 met jullie samen hierin onze weg zullen vinden. 

De woorden, ideeën en daden van de “vader van Zuid-Afrika” Nelson Mandela blijven inspirerend 
voor het land en voor ons allemaal. Zijn uitspraken nemen we mee als eerbetoon en als 
inspiratiebron voor ons werk. Uitspraken die zeker in deze huidige onzekere tijd houvast geven. 

“Those who are able to join hands can overcome the greatest difficulties”  

“Nothing seems impossible until it is done” (N. Mandela) 

 

Bestuur Stichting Ibhongo 
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I. Activiteiten 

Stichting Ibhongo werd opgericht op 20 januari 2012. In de statuten staat als doel vermeld:  
het bevorderen van de geestelijke-, lichamelijke- en materiële belangen van---- 
zieke-, behoeftige- kwetsbare kinderen, kinderen welke door de overheid------- 
worden geplaatst in pleeghuizen, in het gebied "Cape Peninsula" in Zuid ------- 
Afrika en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings---------- 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des ------ 
woords. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen 
van gelden, het bieden van steun aan organisaties welke een vergelijkbaar doel 
nastreven, zoals de organisaties:"St Francis Outreach Trust", "Home from ------ 
Home", het opzetten van projecten om hulp te bieden aan de bouw van --------- 
accommodaties, woongelegenheden welke opvang kunnen bieden aan ---------- 
behoeftige kinderen, het aanbieden van leermiddelen, scholing, medische ------ 
zorg, diensten of materiële steun aan die kinderen of hun pleegouders in de ---- 
meest uitgebreide zin. --------------- 

 

Ons beleidsplan 2020-2021 gaf richting aan waar wij als Stichting mee bezig zijn en waar wij ons 
in 2021 op wilden richten.  
In het beleidsplan staat verwoord met welke werkzaamheden we dit willen realiseren. We 
citeren hieronder steeds beleidsplan (cursief) en we zullen voor elk onderdeel toelichten hoe we 
dit in 2021 gerealiseerd hebben. 

 

Werving van gelden (meerjarenplanning) 
 

• Donaties: 
-Incidentele donaties mogelijk te verwachten van een aantal personen of groepen, die 
hun belangstelling hebben geuit voor het werk van Ibhongo.  
-Vast donateurschap. Dit kan o.a. via een overeenkomst t.b.v. belastingaftrek. 
-Aanvragen voor projectgelden bij vermogensfondsen. 
 
We hebben in het afgelopen jaar opnieuw diverse incidentele donaties gehad van 
individuele personen. Vanwege de pandemie waren we ook dit jaar genoodzaakt onze 
acties vooral digitaal en via sociale media aan te pakken. Uit deze acties kwamen veel 
incidentele donaties voort.  
De meeste vaste donateurs uit 2020 zijn ons ook in 2021 trouw gebleven. Een aantal van 
hen doet dit op basis van een overeenkomst die gedurende 5 jaar loopt. Dergelijke 
overeenkomsten hebben voor de donateur het voordeel dat elk gedoneerd bedrag in 
aanmerking komt voor belastingaftrek en voor ons de zekerheid van inkomsten in een 
bepaalde periode.  

De relatie met onze donateurs is een belangrijk aandachtspunt voor Stichting Ibhongo. 
We sturen periodiek een nieuwsbrief. Afgelopen jaar hebben we slechts in de maanden 
oktober 2021 en december een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrieven waren 
gekoppeld aan onze nieuwe website en aan onze eindejaarsactie. 
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We ontvingen in 2021 opnieuw een donatie van Stichting Felix voor het Goede Doel.  

We werken sinds 2018 samen met Bureau Internationale Samenwerking . Dit Bureau 
adviseert ons m.b.t. fondsenwerving. Deze samenwerking is in 2021op een lager pitje 
komen staan vanwege veranderingen in de werkwijze van het BIS.  
In 2021 hebben we wel projectsubsidies aangevraagd voor de lopende projecten. Deze 
zijn toegekend. Zowel in de aanvraag als bij de toekenning is aangegeven dat dit voor de 
laatste keer is en dat de projecten als project hiermee beëindigd zijn. Ze gaan daarmee 
over naar de status van programma.  
Vanwege de pandemie zijn de gelden, die we in 2020 van fondsen hebben ontvangen 
voor 2021 slechts gedeeltelijk of anders besteed. Een deel van het geld is met de 
oorspronkelijke doelstellingen doorgeschoven naar 2021.  
 
In 2021 deden we een aanvraag bij de Vincentiusvereniging die ook is toegekend. Ook zij 
gaven aan dit voorlopig voor de laatste keer te doen. Omdat wij al een aantal keren van 
hen geld hebben ontvangen willen ze nu de voorrang geven aan andere organisaties en 
instellingen.  
  

• Jaarlijks organiseren van twee evenementen waarbij bezoekers gevraagd wordt een 
donatie voor de stichting te geven of waarvan het grootste deel van de kaartverkoop 
naar het doel gaat.(bijv. benefietdiner, concerten, tentoonstellingen). Dit kan ook in de 
vorm van een speciale actie, waarvan de inkomsten ten goede komen aan Ibhongo (bijv. 
verloting van een bepaald product, prijsvraag, veiling). Voor de komende periode van dit 
beleidsplan streven we ernaar om te kunnen aansluiten bij evenementen die al door 
anderen worden georganiseerd. 
Evenementen: 
De situatie rond de pandemie heeft zich lopende het jaar zodanig ontwikkeld dat het 
organiseren van evenementen niet mogelijk bleek.  
We hebben begin september deelgenomen aan de Art Fair in Hoeven. Dit heeft geleid tot 
de verkoop van enkele beelden, kleine schilderijtjes en ansichtkaarten. 
 
Acties:  
Door het jaar heen zijn bij diverse filialen van Albert Heijn in Goirle en Tilburg en bij de 
Boerenschuur in Riel statiegeldacties gehouden.  
 
In mei en juli hield een van onze bestuursleden een verjaardagsactie. In februari deed 
een van onze ambassadeurs dat ook. 
 
We deden dit jaar voor de tweede keer mee met Giving Tuesday, Dit is een wereldwijde 
actiedag om iets goeds te doen voor een ander. Verspreid over de hele wereld doen hier 
70 landen aan mee. In Nederland werd dit voor het 3e jaar georganiseerd. De actie 
verloopt vooral via de Social Media en stichting Geef.  Wij hebben onze eindejaarsactie 
hieraan gekoppeld. Onze eindejaarsactie was gericht op het inzamelen van giften voor 
een project gezonde voeding op de ECD’s en bij het Stay&Playproject. Daarmee willen we                                          
kinderen voorzien van 2 gezonde maaltijden en een fruitsnack. Als gevolg van de covid-
pandemie zijn veel ouders werkloos geworden en hebben geen geld om hun kinderen te 
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voorzien van voldoende en gezonde voeding. We hebben het streefbedrag van deze actie 
bijna gehaald. 

 

Wij zijn sinds september 2018 aangesloten bij Sponsorkliks zodat het voor iedereen die 
stichting Ibhongo een warm hart toedraagt mogelijk is om onze stichting gratis te 
sponsoren. Op onze website staat een button van SponsorKliks. Door op deze button te 
klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels. Elke aankoop bij een van deze 
bedrijven levert stichting Ibhongo een commissie op.  

 

• Een aantal kunstenaars stellen hun producten/diensten ter beschikking van de stichting. 
Bij verkoop/opdracht betaalt de stichting een vergoeding voor de materiaalkosten aan de 
kunstenaar. 
In 2021 heeft Germa Zeijen 4 beelden verkocht. In opdracht is 1 schilderij gemaakt. Er 
zijn verder geen opdrachten meer gekomen. In samenwerking met restaurant Renzo zijn 
diverse kleine schilderijtjes verkocht. 

 

 

 

 

 

 

Van haar schilderijen ontvangt Germa 25 % van de verkoopprijs als vergoeding voor 
materiaalkosten. Bij beelden worden in ieder geval de materiaalkosten (steen, ev. sokkel) 
terugbetaald en gaat het maakloon naar de stichting.  

Marieke Oostenenk verkocht geen schilderijen in 2021. Van haar kunstwerken gaat in 
principe de helft van de opbrengst naar stichting Ibhongo. 

Marieke Oostenenk en Germa Zeijen hebben kunstkaarten laten maken van hun werk, 
waarvan de opbrengst ook voor 50 % ten bate komt van Stichting Ibhongo. Vanwege de 
beperkte verkoopmogelijkheden is dit in 2021 slechts in geringe mate aan de orde 
geweest. 
 
We ontvingen een beeldengroep om te verkopen voor het goede doel. Gezien de huidige 
situatie hebben we nog geen verkoopmoment kunnen organiseren. 
 

• Verkoop van producten uit Zuid-Afrika, bij voorkeur uit Masiphumelele zelf. Dit doen we 
op evenementen en speciale markten. 
Dit jaar zijn er geen evenementen en markten mogelijk geweest. We hebben wel onze 
artikelen op onze vernieuwde website gezet, en hiervoor aandacht gevraagd op 
Facebook en via een artikel in het Goirles belang. Op deze manier hebben we toch nog 
artikelen uit Masiphumelele kunnen verkopen.  
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• Acties voor schoolkinderen ontwikkelen. 
Er zijn diverse PowerPointpresentaties en filmpjes gemaakt die gebruikt kunnen worden 
binnen scholen en instellingen als achtergrondmateriaal bij acties. Deze zijn in 2016 
geactualiseerd met materiaal dat tijdens het bezoek is verzameld. 
Er is met Masicorp samengewerkt aan een lesbrief voor basisscholen. Deze is vertaald en 
verder uitgewerkt met spel- en filmmateriaal. Er is door een middelbare school in 2021 
contact gezocht met het verzoek om gastlessen over de Xhosa-cultuur te verzorgen. 
We zullen ons in 2022 opnieuw hierover beraden. 
 

Werving van materialen 

• Bij het jaarlijks bezoek nemen we minimaal voor de kinderen van de Ibhongo klas van 
MasiEducare een gebreide trui mee. Dit wordt erg gewaardeerd. De afgelopen jaren ging 
dit in samenwerking met een breiclub uit een verzorgingshuis in Breda. Indien deze 
samenwerking vanwege de gezondheid van de leden niet voortgezet kan worden zal 
gezocht worden naar andere samenwerkingspartners. 
In 2021 is opnieuw door een groep oudere dames in Breda heel fanatiek gewerkt aan het 
breien van kinderkleding. Daarnaast heeft Janneke Oostenenk met een aantal dames uit 
Enschede een grote hoeveelheid mutsjes, sjaals en babysokjes gebreid. In 2022 zullen 
deze materialen in Masipumelele verspreid worden. 
 

• Op ons verzoek worden educatieve materialen gemaakt of gedoneerd die we meenemen 
naar de projecten. 
In 2021 is dit niet gebeurd. 
 

• We streven vooral naar aanschaf van materialen ter plaatse, ook ter bevordering van de 
lokale economie. 
In 2021 hebben we Zuid_Afrika niet bezocht en dus zelf ook geen materialen ingekocht 
t.b.v. de projecten. 

Werkzaamheden van de Stichting 

In 2021 waren de werkzaamheden in het bijzonder gericht op:  

• Structurele ondersteuning van de bestaande “Homes to Grow” in materiaal, 
onderwijsvoorzieningen, onderwijsmaterialen, gezondheidskosten m.n. via ondersteunen 
van het educatieve fonds op de post “special needs”. Ook investeren we jaarlijks in een 
uitstapje met de kinderen en een verwenmoment voor de moeders. 
De in de Homes to Grow geplaatste kinderen hebben behoefte aan goede 
onderwijsvoorzieningen en, gezien hun ontwikkelingsachterstand en vaak psychische 
problemen, ook aan remedial teaching of aanvullende medische of psychologische zorg 
(zgn. “special needs”). We hebben de donaties voor “special needs” omgezet naar een 
budget voor “Skills enrichment”. Het jaarlijkse bedrag van 2500 euro hiervoor is 
hetzelfde gebleven. Verder hebben we toestemming gegeven om het resterende budget 
van 2020 te gebruiken voor het helemaal in orde maken van de internet- en 
wififaciliteiten in de beide huizen. 
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• Incidentele ondersteuning van de bestaande “Homes to Grow” door een bijdrage aan de 
algemene schoolkosten. 
Dit is in 2021 niet gebeurd. 
 

• Mee ondersteunen van de ontwikkeling van Chasmay Educare tot een gecertificeerde 
crèche. Wij investeren vooral in de verbetering van de onderwijskwaliteit in brede zin. 
Masicorp is in 2018 gestart met de ontwikkeling van een 2e kinderdagverblijf voor 100 -
120 kinderen. Het doel van dit project is om te komen tot een gecertificeerde crèche. We 
hopen dit begin 2022 bereikt te hebben. Chasmay is intussen een frisse, bruisende plek 
voor jonge kinderen. Vanaf begin 2020 bezoeken 120 kinderen het centrum. Stichting 
Ibhongo heeft in 2021 geld gedoneerd voor de 
verbetering van de onderwijskwaliteit met een 
educatief pakket, gericht op leidsters en kinderen: 
opleiding van 2 leidsters en een excursie voor de 
kinderen. Uit onze bijdrage van 2020 is ook de 
opleiding van twee leidsters in 2021 betaald. Door 
onze donatie in 2021 konden 2 extra leidsters een 
opleiding volgen, zodat ze zo min mogelijk 
vertraging oplopen in het certificeringsproces. 
 

• Bijdragen aan het tot stand komen van een Noodfonds Schoolgeld. Hiervan kunnen 
ouders gebruik maken als ze lopende het schooljaar in de problemen komen bij het 
betalen van het maandelijkse schoolgeld. Samen met Masicorp willen we ook werken aan 
de voorwaarden voor inzet van deze gelden en aan mogelijke her-/bijscholingsactiviteiten 
voor betrokken ouders. 
In 2018 en 2019 heeft stichting Ibhongo voor een klein percentage van de ouders  de 
ouderbijdrage betaald. In de loop van 2019 bleek het probleem toch veel groter en 
werd in overleg besloten een Noodfonds Schoolgeld op te richten. Ouders moeten bij 
aanmelding een formulier ondertekenen dat ze in staat zijn de ouderbijdrage van ca. 
€24 per maand te betalen. De praktijk op dit moment is dat 20% van de ouders 
gedurende het schooljaar in de problemen komt bij de betaling van het schoolgeld. De 
onzekere arbeidssituatie is daarbij van grote invloed. Met een noodfonds om ouders en 
kinderen op zo’n moment te kunnen helpen, kunnen we vroegtijdige uitval voorkomen. 
Ouders kunnen een verzoek doen om van dit fonds gebruik te maken en moeten 
kunnen aantonen dat ze dit ook echt nodig hebben. Enkel voor zolang het nodig is. 
Voor sommigen enkele maanden…, voor anderen het hele schooljaar. 
 
In 2021 hebben we een financiële bijdrage gedaan aan dit Noodfonds Schoolgeld, 
vanuit onze eindejaaractie 2020. 
 
Masicorp heeft aan de ouders gedurende de sluiting van de scholen ten gevolge van de 
Covid-pandemie de ouderbijdrage kwijtgescholden, waardoor de inkomsten voor Masi 
Educare en Chasmay Educare daalden. In overleg met ons is het gedoneerde geld voor 
het Noodfonds schoolgeld gebruikt om de tekorten aan te vullen. Het geld is dus via 
Masicorp bij alle ouders terecht gekomen. Na de heropening kwamen niet alle kinderen 
terug en met name de kinderen waarvan ouders geen werk meer hadden. Op beide 
centra spelen financiële tekorten daardoor nog steeds. 
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• Ondersteunen van het Stay&Play project. We willen vooral investeren in de verhoging van 
de kwaliteit en bewustwording van leidsters, hoofdleidsters en ouders. Ook investeren we 
in de aanschaf van materialen. Vanwege het belang van creatieve therapeutische 
activiteiten in dit project ondersteunen we gedeeltelijk de kosten van de Art Therapist die 
aan dit project is toegevoegd.  
Masiphumelele kent zo’n 4000 kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Kinderopvang is hard 
nodig. De meeste kinderen worden onder zeer erbarmelijke omstandigheden 
opgevangen in informele crèches in shacks bij moeders thuis. De hygiëne is zeer slecht, 
de kinderen krijgen geen activiteiten aangeboden en er is nauwelijks ruimte om te 
kunnen spelen. Er is meer nodig dan het ontwikkelen van enkele gecertificeerde 
crèches. Met het Stay& Play project, dat in 2018 officieel van start is gegaan, is méér 
mogelijk dan een druppel op een gloeiende plaat. Kinderen van informele crèches en 
hun leidster kunnen zes ochtenden meedoen in een speciaal lokaal op Chasmay 
Educare. Door de activiteiten wordt de ontwikkeling van de kinderen in brede zin 
gestimuleerd: taal, denken, plannen, motoriek, samenwerken en hun eigen 
belevingswereld een plaats geven. De leidsters leren hoe ze gerichter met de kinderen 
op hun eigen crèche kunnen werken. In 2019 is ook gestart met workshops voor 
leidsters voorafgaand aan deelname aan Stay & Play. Na de zes bijeenkomsten krijgt de 
leidster een “toolkit” gevuld met materialen om de creatieve activiteiten ook in de 
eigen crèche te kunnen doen. Crèches die laten zien heel goed te profiteren van deze 
training kunnen een verzoek indienen voor een stimuleringsbijdrage. Het Stay&Play 
team volgt nog een periode de ontwikkelingen bij crèches die hebben deelgenomen.  
Stichting Ibhongo is sinds 2019 betrokken bij het Stay&Play project.  

 
 
De ondersteuning van Stichting 
Ibhongo was in 2021 vooral gericht op 
de ontwikkeling van de zogenaamde 
“Creatieve Hub”. Met toestemming 
van de fondsen is geld dat bestemd 
was voor 2020 (transport en 
materiaalkosten) met dezelfde 
bestemming doorgeschoven naar 
2021.Daarnaast is in 2021 een 
aanvraag gedaan om de opstart naar 
de “Creatieve Hub” mogelijk te 
maken, door m.n. de 
coördinatiekosten te steunen en de projectmaterialen. Met het fonds is afgesproken dat 
daarmee het “Stay&Play”project als project is afgesloten en verder gaat als structureel 
programma. 
Vanaf 2022 zal St. Ibhongo verder gaan met het jaarlijks ondersteunen van dit centrum 
met een vast bedrag. 
 
In april 2021 verhuisde Stay&Play naar een nieuwe locatie, Sunnydale Educare. 
Deze locatie heeft heel goede mogelijkheden tot verdere ontwikkeling naar een 3e ECD in 
combinatie met de “Creatieve Stay&Play-Hub”. Vooralsnog is niet duidelijk of Masicorp 
definitief kan beschikken over dit terrein en deze locatie. In de loop van 2022 wordt hier 
uitsluitsel over verwacht. 
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Het geld dat nog beschikbaar was voor de upgrade van 2 informele crèches is, in overleg 
met ons, besteed aan benodigd materiaal voor alle informele crèches zodat ze konden 
voldoen aan alle coronavoorschriften om weer te kunnen openen. 
 
Via email is inhoudelijke ondersteuning gegeven op de werkwijze van de “Creatieve 
Hub”. Centraal daarbij stond het geven van Art-therapy in een klein groepje aan kinderen 
bij wie ontwikkelingsproblemen zijn geconstateerd. In dit kader werd samenwerking met 
de crèche en de ouders geïntensiveerd. 

• Jaarlijks bezoek door voorzitter en secretaris, en eventuele andere bestuursleden, van het 
Home to Grow project en ook actief deelnemen aan activiteiten voor de geplaatste 
kinderen.  
Door de Covid-pandemie heeft er in 2021 geen bezoek aan de projecten plaats 
gevonden. Wel was er digitaal overleg. 
 

• Jaarlijks overleg met Masicorp en bezoek van bovengenoemde projecten (MasiEducare, 
Chasmay Educare, Stay&Play) door voorzitter en secretaris en eventuele andere 
bestuursleden en indien mogelijk deelnemen aan activiteiten daar. Doel van dit overleg is 
om samen verdere koers uit te zetten richting ondersteunende werkzaamheden van 
stichting Ibhongo. 
Door de Covid-pandemie heeft er geen bezoek plaats gevonden. Met Masicorp was er 
regelmatig digitaal overleg. 
 

 

• Jaarlijks overleg van onze voorzitter en secretaris, ev. andere bestuursleden met het 
bestuur van St. Francis Trust. Doel van dit overleg is ook om samen verdere koers uit te 
zetten richting ondersteunende werkzaamheden van stichting Ibhongo. 
De relatie met St. Francis Trust gaat verder dan enkel die van financiële sponsor. Omdat 
een bezoek in 2021 niet mogelijk was, is er lopende dit jaar via de mail en videobellen, 
veel van gedachten gewisseld over de problemen van specifieke kinderen of rondom de 
coaching van de pleegmoeders. Ook de persoonlijke aandacht die de kinderen vanuit 
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Stichting Ibhongo krijgen, blijft belangrijk. Zo hebben ze afgelopen jaar allemaal een 
speciaal voor hen gemaakte kaart gehad met hun verjaardag. 

Met het bestuur van St. Francis Trust 
hebben we in 2021 regelmatig 
telefonisch overleg gehad. Samen 
hebben we nagedacht over de 
prioriteiten voor ondersteuning vanaf 
2021.  Door de pandemie traden hierin 
verschuivingen op. In overleg hebben 
we besloten om een andere weg in te 
slaan.  Nu de kinderen ouder worden ligt 
het aanbieden van therapeutische 
ondersteuning minder voor de hand. In 
deze fase blijkt juist de noodzaak groter 
dat de op school geleerde vaardigheden 
ook “in real life” geoefend kunnen worden (bijvoorbeeld oefenen met koken, meehelpen 
in catering en bediening, ervaring opdoen als caissière of winkelbediende, oefenen van 
technische vaardigeden en reparaties, schilderwerk, extra sporttraining voor wie op dat 
vlak een speciaal talent met toekomstmogelijkheden heeft). Gezien de leefsituatie kan 
dit niet allemaal thuis gebeuren. Het “special needs”- fonds is daarmee vanaf 2021 
omgedoopt tot een “skills enrichment”-fonds. Stichting Ibhongo zal hieraan hetzelfde 
vast bedrag per jaar van €2500 blijven doneren.   

 

 

• Netwerk vergroting heeft de speciale aandacht van de voorzitter. 
Onze voorzitter probeert waar mogelijk informatie te geven over onze stichting en 
publiciteitsmateriaal achter te laten. Binnen het bestuur verloopt publiciteit via onze 
Social Media en onze vernieuwde website en goed.  
 
We zijn vanaf dit jaar ook gaan werken met ambassadeurs om ons netwerk te vergroten. 
We hebben Gerry Westerburgen, Doke Deiman en Sjef Oerlemans bereid gevonden om 
deze rol voor onze stichting te vervullen. Op onze website is informatie geplaatst over de 
rol en taken van een ambassadeur. In de loop van 2021 zijn Pien Oerlemans en Marieke 
Oostenenk toegevoegd aan het team van ambassadeurs. 
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II. Publiciteit 

Het belangrijkste blijft “storytelling”. We willen de betrokkenheid van vaste en incidentele 
donateurs vergroten door ons verhaal te vertellen, op elk moment dat zich daarvoor 
aandient. 

• Onze website https://stichtingibhongo.nl is in 2021 helemaal vernieuwd! 

• Sinds oktober 2012 heeft de stichting een eigen facebookpagina en er zijn intussen  
372 volgers. Er wordt gemiddeld een keer per week nieuws gepost op deze pagina. Ons 
account op Instagram (Ibhongo) wordt door 226 personen gevolgd.  

• We zijn in 2021 ook gestart met een account op LinkedIn. Daar hebben we 148 volgers. 

• In het Goirles Belang publiceerden wij een drietal artikelen. Een artikel (februari 2021) 
betrof de opbrengst van de eindejaarsactie van 2020 en het heropenen van de crèches na 
de lockdown. In april was er een artikel over de statiegeldactie van Stichting Ibhongo bij 
de Boerenschuur in Riel. En in december besteedden we in een artikel aandacht aan de 
eindejaarsactie “gezonde voeding is de brandstof om te kunnen leren”. 

• De eindejaarsactie is dagelijks in de aandacht geweest op onze Facebook pagina, op 
LinkedIn en op ons Instagram account in de week voorafgaand aan Giving Tuesday op 30 
november 2021. In deze actie kon iedereen een gezonde lunch promoten en de kosten 
daarvan doneren voor onze eindejaarsactie “gezonde voeding”. 

• Waar mogelijk zijn folders en visitekaartjes uitgedeeld. 

• Via email bereiken we onze (vaste) donateurs met onze nieuwsbrieven. In 2021 hebben 
we twee nieuwsbrieven uitgebracht. Een nieuwsbrief betrof onze nieuwe website en 
onze actie m.b.t. de DashBooks. De tweede nieuwsbrief ging over onze eindejaarsactie. 
De nieuwsbrieven worden ook geplaatst op onze website, met extra aandacht ervoor via 
de blog en via onze social media. 

• Con van Zundert en Germa Zeijen zijn geïnterviewd door het tijdschrift “de Uitstraling” 
over hun werk voor Stichting Ibhongo. 

• We zijn sinds 2013 aangesloten bij stichting Geef en de gratis site die zij aanbieden om te 
kunnen voldoen aan de publicatieregels voor Anbi stichtingen. Sinds 2014 kunnen wij via 
onze eigen website voldoen aan deze eisen. Beleidsplan, jaarverslag en financieel 
jaarverslag worden ook gepubliceerd op onze eigen website. Ook maken wij gebruik van 
de doneermodule van stichting Geef. 
 

 

  

https://stichtingibhongo.nl/
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III. Externe contacten 

De meeste externe contacten hebben te maken gehad met fondswerving en acties. 

Acties:  AH XL Tilburg, AH de Hovel Goirle, AH van Hogendorpplein Goirle, Boerenschuur Riel 
i.v.m. de flessenacties. 

Fondsenwerving: Bureau internationale samenwerking, Vincentiusvereniging Tilburg,  Stichting 
Geef 

PR: Dick Witte, Mirjam Vossen en Jolanda v.d. Grint vormden een kortdurende werkgroep gericht 
op het vergroten van onze achterban en verbeteren van onze PR. Dit heeft geleid tot het maken 
van een totaal nieuwe website en een meer positieve communicatie over onze doelen en onze 
projecten. 

Breien van truien en sjaals /mutsjes: Mw. Schets, Breda, Janneke Oostenenk, Enschede 

De overige externe contacten betreffen vooral onze partnerorganisaties in Zuid-Afrika, St. Francis 
Outreach Trust en Masicorp en Masiphumelele Creative Hub. 
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IV. Interne organisatie 

Bestuur:  

1e helft 2021: Con van Zundert voorzitter, Germa Zeijen secretaris, Pien Oerlemans 
penningmeester, Marieke Oostenenk, Ria de Jong (actief belangstellende), vacature. 

2e helft 2021: Con van Zundert voorzitter, Germa Zeijen secretaris / penningmeester, Ria de Jong 
lid, twee vacatures. 

Pien Oerlemans besloot half juni haar bestuurslidmaatschap neer te leggen. Pien is bereid 
gevonden als ambassadeur voor stichting Ibhongo op te treden. Tevens zal zij de financiële 
administratie blijven doen. Ook Marieke Oostenenk heeft haar bestuursfunctie opgezegd. Zij zal 
wel actief blijven meedenken en op het gebied van PR haar steentje bijdragen. 

De bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij hebben daarmee recht op de 
wettelijke vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding. Alle bestuursleden hebben aangegeven 
van betaling hiervan af te zien. 

De reizen naar Zuid-Afrika, jaarlijks door twee of meer bestuursleden, om onze projecten te 
bezoeken en er ook actief in mee te werken, worden op eigen kosten gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van 2020 hebben we drie personen bereid gevonden om ambassadeur voor onze 
stichting te zijn: Gerry Westerburgen (Tilburg), Doke Deiman (Breda)  en Sjef Oerlemans (Goirle). 
In 2021 zijn daar Pien Oerlemans en Marieke Oostenenk aan toegevoegd. We hopen op deze 
manier ons netwerk te kunnen verbreden. Op onze website hebben we een beknopte reader 
gemaakt wat ambassadeurschap inhoudt.  

Stichting Ibhongo is gehuisvest op Olmengaard 6 te Goirle en beschikt niet over een eigen 
kantoor.  

De bestuursvergaderingen vinden roulerend bij een van de bestuursleden thuis plaats. Er worden 
geen bestuurskosten gedeclareerd. In het afgelopen jaar hebben we vooral via ZOOM vergaderd. 
Dit heeft de onderlinge communicatie wel beïnvloed.  
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V. Financieel jaarverslag.  

Financieel heeft stichting Ibhongo relatief een goed jaar achter de rug, zeker gekeken naar de 
omstandigheden in 2021, waarin veel acties als gevolg van de corona-maatregelen niet uitgevoerd 
konden worden.  

We kregen donaties van particulieren, incidenteel en structureel, en instellingen (Felix voor het 
goede doel)  tot een totaalbedrag van € 6200. 

Met evenementen en markten (benefietmiddag, moonlightshopping, Afrikamarkt) haalden we 
in totaal € 0,00 op. Deze hebben in 2021 niet plaats kunnen vinden. 

Onze acties leverden in het totaal € 2974,91 op.  Dit bedrag is opgebouwd uit:  

• Flessenacties €376  

• Verjaardagsacties €843,55 ;  

• Eindejaarsactie/Giving Tuesday actie €2521,34, waarvan we €867,97 pas in 2022 via 
stichting Geef zullen ontvangen. Bij de opbrengst van eindejaarsactie zijn ook delen van 
de verkoop kunst, verkoop artikelen Zuid-Afrika en de bijdrage van Vincentius van 
december 2021 meegerekend. 

 
Van de verkoop van kunst, gemaakt door de bestuursleden Germa en Marieke, ontvingen we 
€2497,18. Hiervan is €150 meegenomen in de eindejaarsactie van december. 

Ook verkochten we sieraden, voorwerpen en linnen meegebracht uit Zuid Afrika voor een bedrag 
van € 68. We hebben €36,50 hiervan meegenomen in onze eindejaarsactie. 

 

Via aanvragen bij fondsen ontvingen we € 7500.  

In het totaal ontvingen we € 20.424,14  
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Onze uitgaven in 2021: 
We konden vanuit de reserveringen van 2020 en inkomsten uit 2021  €2533,63 overmaken naar 
de Homes to Grow als bijdrage aan het Educatieve fonds op de post “Skills Enrichment”. 
 
We maakten aan Masicorp in 2021 een bedrag over van €10.541,91 voor de projecten 
MasiEducare, Chasmay Educare en Stay & Play. 
 
€403,55 werd gedoneerd aan Masiphumelele Creative Hub voor extra ondersteuning van de 
hoofdleidsters van informele crèches uit het Stay & Play programma. Alle hoofdleidsters hebben 
een voucher gekregen. 
 
Aan exploitatie, bank- en transferkosten boekten we  respectievelijk € 89,90 en €139,50, € 80 af.  

Omdat we Zuid-Afrika niet konden bezoeken hebben we geen spullen ingekocht. 

 Reserveringen voor 2022:  

We denken hierbij aan: 

Het Skills Enrichment Fonds van de Homes to Grow,  

De projectmaterialen voor de projecten MasiEducare, 
Chasmay Educare en Sunnydale Educare en Stay & Play.  

Een bedrag voor de voeding van de Ibhongoklas van 
MasiEducare in 2022 en voor de gezonde snack voor de 
kinderen die Stay & Play bezoeken.  

Het Stay & Play project krijgt ook nog een bedrag voor de 
ontwikkeling van de Stay & Play Hub vanuit de reservering uit 2020.  

In het totaal willen we in 2022 voor € 13.600 in de projecten investeren. 

 

De vrijwilligersbijdrage voor de bestuursleden van €4175  is volledig ten goede gekomen aan de 
baten. 
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Verslag in cijfers 

Jaarverslag 2021 
Baten   Lasten   

    Donaties aan:   

Donateurs, vast  €      3.270,00  St Francis OutreachTrust  €      2.533,63  

Donateurs, incidenteel  €      2.930,38  Masicorp  €    10.541,91  

Activiteiten  €      7.223,76  Masiphumelele Creative Hub  €          403,55  

Aanvragen vermogensfondsen  €      7.000,00      

Donatie vrijwilligers  €      4.175,00  Diversen  €          100,00  

    Organisatiekosten  €          309,40  

    Vrijwilligersvergoeding  €      4.175,00  

Totaal   € 24.599,14  Totaal   € 18.063,49  

        

       

   Banksaldo 2020  €    11.955,11  

   Banksaldo 2021  €    18.490,76  

Saldo baten en lasten  €      6.535,65  Verschil  €     -6.535,65  

        

    

Begroting 2022 

Dekkingsplan  Uitgaven 

   Donaties aan:   

Donateurs, vast  €      2.970,00  St Francis OT, Skills enrichm. 2022  €      2.500,00  

Donateurs, incidenteel  €      1.500,00      

Reservering in 2021 Trust  €      2.500,00  Masicorp, tbv:   

Reservering in 2021 Masicorp ECD  €      2.150,00  Vast bedrag ECD, projectmateriaal  €      3.000,00  

Reservering in 2021 Masicorp S&P  €      4.450,00  
Vast bedrag S&P, 
voeding+proj.mat. 

 €      1.500,00  

St Francis OT, donatie Duitsland  €    11.080,00  Masicorp ECD voeding  €      2.150,00  

   Stay&Play/Art therapy 2021  €      4.450,00  

Activiteiten      

Verkoop Kunst  €          250,00  Masiphumelele Creative Hub  €          160,00  

Verkoop ZA  €          250,00      

Markten  €          250,00  Reserv. St Francis OT, SE 2023  €      2.500,00  

Aanvragen vermogensfondsen PM St Francis OT, donatie Duitsland  €    11.080,00  

Aanvraag Vincentius/Books4Life  €                   -        

Evenementen  €          500,00      

Acties  €       2.000,00  Organisatiekosten  €          560,00  

    

      € 27.900,00       € 27.900,00  

Reserve voor 2022 (18.490,76-
9.100)  €      9.390,76    
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VI. Samenvatting en aanbevelingen voor 2022 

Wat niemand echt had verwacht, ook 2021 is opnieuw een moeilijk en bijzonder jaar geweest. De 
Covid-19 pandemie heeft van iedereen het uiterste gevraagd in geduld, in draagkracht, in 
verdraagzaamheid en in creativiteit. Veel dingen zijn ook dit jaar anders verlopen dan vooraf 
gedacht of gepland was.  

Het beleidsplan 2020-2021 hebben we slechts ten dele kunnen realiseren. Door de Covid-19 
pandemie konden we geen evenementen organiseren, waren er geen markten waar we artikelen 
uit Masiphumelele konden verkopen. We hebben ons, dankzij een wat rustiger periode in de 
pandemie, wel kunnen aansluiten bij een evenement dat door anderen werd georganiseerd. Dit 
evenement heeft bijgedragen tot een goed resultaat op de verkoop van kunst. We hebben dit jaar 
wel aanvragen kunnen doen bij vermogensfondsen voor onze projecten, ondanks dat het geld dat 
zij hebben verstrekt in 2020 nog niet helemaal was besteed. We hebben in deze aanvragen wel 
aangegeven dat we daarmee de projecten als beëindigd en gerealiseerd zien. De projecten gaan 
vanaf 2022 verder als structurele programma’s. Daarvoor kunnen we geen aanvragen doen . 
We hebben een aantal digitale acties gehouden en ook deelgenomen aan Giving Tuesday.  
 
Het eindresultaat van onze fondsenwerving is ondanks alles heel positief te noemen. Hulde aan 
onze achterban die ons, en vooral de kinderen in Masiphumelele, ook in 2021 niet in de steek 
heeft gelaten.  
 
In de ruim negen jaar, dat we bestaan, hebben we zeer goede relaties met onze partners in Zuid-
Afrika opgebouwd en hebben we ook al veel zaken tot stand gebracht of er een bijdrage aan 
geleverd. Naast dat we voor onze partners betrouwbare sponsors zijn gebleken, laten ze steeds 
horen dat wij een bijzondere plaats innemen. Dat bestuursleden jaarlijks op bezoek komen en ook 
inhoudelijk betrokken en werkzaam zijn, maakt ons voor hen bijzonder. Belangrijk is dat we deze 
relatie goed voortzetten. Een jaarlijks bezoek is daarbij essentieel. Zeker nu dit jaar een bezoek 
niet mogelijk was als gevolg van de Covid-19 pandemie, betaalt deze goede relatie zich uit. Het 
overleg over mogelijkheden, onmogelijkheden en aanpassingen is desondanks soepel verlopen. 
We zijn goed bekend met de situatie en we hebben een goed zicht op de uitdagingen waarvoor 
onze partners gesteld worden. Aanbeveling is door te gaan met deze jaarlijkse bezoeken zodra de 
omstandigheden dit weer toelaten.  
 
Voor 2021 was, net als in 2020, een activiteitenplan gemaakt. Het verdient aanbeveling om 
hiermee door te gaan. Het geeft een duidelijker zicht op de stand van zaken, ook als het heel 
anders loopt zoals dit jaar. Voor 2022 zullen we opnieuw een activiteitenplan maken. 
 
Het realiseren van goede publiciteit blijft onze aandacht vragen. We hebben in 2021 onze website 
volledig vernieuwd. De projecten en hoe stichting Ibhongo deze steunt komen veel duidelijker 
naar voren. We publiceren wekelijks nieuws via onze facebookpagina, Instagram of onze LinkedIn 
pagina. Deze laatste zijn we begin 2021 gestart.  In 2021 is ook weer gebruik gemaakt van 
publicaties in het lokale weekblad Goirles Belang. Het is een aanbeveling om te bekijken hoe we 
onze achterban kunnen vergroten en onze publiciteit kunnen versterken. Aansluiten bij andere 
vormen en/of fora van publiciteit sluiten we niet uit. Het moet wel op een of andere manier 
passen bij onze missie. Een tweede aanbeveling is om te zoeken naar sponsoren die in het 
bijzonder de PR van onze stichting mee willen ondersteunen.  
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Ook zal speciale aandacht blijven uitgaan naar een goede relatie met onze donateurs. Velen van 
hen volgen ons op Facebook, Instagram en Linkedin. Daarnaast zorgen we elk jaar voor een 
nieuwsbrief in december als vorm van jaarverslag naar onze donateurs. Ook verzorgen we sinds 
2018 rond februari/maart een extra nieuwsbrief n.a.v. de werkzaamheden van bestuursleden in 
de projecten in Zuid-Afrika. In 2021 had de nieuwsbrief een ander karakter vanwege de 
pandemie. Een aanbeveling is om de nieuwsbrief vier keer per jaar uit te brengen met actuele 
informatie en deze dan korter en beter toegankelijk te maken voor de donateurs. 
Het behoud van bestaande donateurs is een blijvend aandachtspunt. We gaan geen gerichte actie 
houden op vergroting van de groep vaste donateurs. Wel zullen we moeten nadenken hoe we het 
aantal incidentele donateurs kunnen uitbreiden. Daarvoor is het belangrijk dat we andere 
doelgroepen kunnen bereiken.  
 
Het werken met enkele werkgroepen heeft niet helemaal uitgepakt zoals wij voor ogen hadden. 
Hierbij is het alleen maar contact hebben via digitale middelen zeker een storende factor 
geweest. Voor 2022 is het een aanbeveling om meer direct contact te zoeken met personen die 
bekend zijn m.b.t. Masiphumelele/Zuid-Afrika zowel ter van versterking van publiciteit als 
verbreding van de doelgroep. Wegen zoeken om de groep dertigers en veertigers beter te 
bereiken blijft een aandachtspunt. 
 
Gekeken naar de wijze van verkrijgen van financiële middelen, zien we dat het insteken op 
projectaanvragen en fondsenwerving tot resultaat leidt. Voor 2022 doen we de aanbeveling om 
voor nieuwe projecten hiermee door te gaan  

 
Stichting Ibhongo heeft intussen 5 ambassadeurs. Op de website is ook een tekst geplaatst over 
hoe wij de rol en taken van een ambassadeur zien.  We blijven alert bij het vinden van nieuwe 
ambassadeurs. 
Het vinden van extra vrijwilligers bij het organiseren van evenementen verdient onze blijvende 
aandacht. 
 
Het aankopen van kunst is in de afgelopen jaren een goede insteek gebleken. Het idee, iets 
moois/unieks te laten maken voor jezelf en tegelijkertijd een goed doel te dienen, slaat aan bij 
mensen en wordt als sympathiek ervaren. De Covid-19 pandemie heeft de aandacht hiervoor 
lastig gemaakt maar we hebben dit in 2021 toch weer wat vlot kunnen trekken. Aanbeveling is om 
in 2022 hiermee door te gaan. Daarbij zal onze aandacht vooral gaan naar het promoten van deze 
mogelijkheden. 
 
Stichting Ibhongo vindt vooral de duurzaamheid van de projecten die ze ondersteunt belangrijk. 
Daarom willen we niet alleen inzetten op materiele behoeften (zoals het bouwen en aanleggen 
van faciliteiten). We willen zodanig ondersteunen dat bereikte resultaten behouden blijven en 
ook in principe toegankelijk zijn voor alle inwoners van Masiphumelele, ook voor de allerarmsten. 
Onze aanbeveling is om elke nieuwe aanvraag daarop te toetsen. 
 
In 2022 willen we speciaal aandacht besteden aan ons 10-jarig bestaan met name door nieuwe 
activiteiten. Een aanbeveling is om de activiteiten die we nu proberen op te zetten voor ons 10-
jarig bestaan een meer terugkerend karakter te geven. 
Een aanbeveling is om de statuten aan te passen aan de nieuwe regels en deze ook aan te passen 
voor een mogelijkheid tot een 3-koppig bestuur. 
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Werving van financiële middelen verdient de voorkeur boven werving van materiële middelen. 
Materiële middelen leiden tot hoge vervoerskosten. Bovendien is inkoop in Zuid-Afrika beter voor 
de eigen plaatselijke middenstand.  
 
Op dit moment  is de verwachting dat onze bestuursleden in 2022 op eigen kosten maar wel in 
opdracht van het bestuur de projecten in Zuid-Afrika kunnen bezoeken. Dit zal afhangen van de 
verdere ontwikkelingen in de Covid-19 pandemie. 

 

Namens de kinderen van Masiphumelele en het bestuur van stichting Ibhongo:    

Enkosi Kakhulu (heel hartelijk bedankt).  

 

 

 

stichtingibhongo.nl    

http://www.stichtingibhongo.nl/

