J AAR VERSLAG 2017
ST. P ERSPECTIEF Z WOLLE
Het ondersteunen van ouders zodat jongeren naar school kunnen, het
geven van voorlichting en opkomen voor de Aids wezen. Het
ondersteunen van de Pré school waar de allerkleinsten 2x per dag eten
krijgen en zich voorbereiden op school. Het verstrekken van voedsel
pakketten in Oekraïne voor de aller armste. Dat zijn de primaire
projecten van Stichting Perspectief Zwolle in 2017.
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Jaar verslag 2017
ST. Perspectief Zwolle
[Geef de ondertitel van het document op]

VOORWOORD
Hoe kun je de aandacht verdelen over de vele onderwerpen die binnen onze kleine Stichting
voorhanden zijn. Met de bezetting van 4 personen in het dagelijks bestuur hebben we de
handen vol. Toch mogen we terugkijken op een jaar waar we met donaties van velen onze
doelstelling hebben kunnen bereiken. In 2017 hebben we aandacht kunnen besteden aan:





Studie ondersteuning in Roemenië
Studie ondersteuning in Zuid Afrika
Kerstpakketten in Bereghovo, Oekraïne
Groei in de werkzaamheden van MaHoBaC in Zuid Afrika

Helaas hebben we ook moeten besluiten om de schoolbouw in Malawi niet door te laten gaan.
We blijven de aandacht voor jonge kinderen in Zuid Afrika op de agenda te zetten. Dat is
hard nodig, want het aantal Aids wezen stijgt ieder jaar nog steeds. Hoewel het door goede
medicatie mogelijk is om Aids/Hiv te overleven sterven er jaarlijks nog velen aan deze ziekte.
De voorlichting op een gezond leven en gebruik van goede voeding en begeleiding van
medicatie gebruik blijft de aandacht van onze samenwerking met de Ngo MaHoBaC vragen.
Het aantal donateurs bleef in 2017 gelijk. Uw giften stelden ons in staat om de
werkzaamheden uit te voeren conform de plannen.
Door onze verbintenis met 2 Ngo’s in Zuid Afrika is ons bereik groter geworden. We kunnen
meer hulp verlenen aan de meest kwetsbaren. Want juist deze mensen hebben uw hulp hard
nodig. Ook zij hebben, net als wij, recht op een gezond bestaan in vrijheid en zonder geweld.
Klaas de Lange Voorzitter, Stichting Perspectief Zwolle.
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PROJECT OOST EUROPA
De werkzaamheden van de Stichting in Oost Europa zijn als project ondergebracht bij 1 van
de bestuursleden. Een kort verslag van alle zaken die in dit project aan de orde zijn geweest
vind u hier onder in de onderwerpen: studie ondersteuning, kerstpakketten, kleine projecten.

1. Bericht uit Tigau (Loránd Pastor)
Het gaat stap voor stap beter hier in Roemenië en gezamenlijk
dragen we nu verantwoordelijkheid voor het wel en wee in de kerk.
De afgelopen periode hadden we veel zaken te repareren aan de
kerk en op de parochie. Wij hebben gemeente leden gevraagd om een
heleboel geld en we danken God dat we het konden realiseren.
We konden ook de familie Jakabházi Lőrinc (Linci) die nu in
Magyardécse leeft (zijn vrouw is van daar) helpen. Er was in September een brand en de
gebouwen in de buurt van hun huis waren verwoest, zijn vader is in de brand omgekomen en
een heleboel gereedschap en werktuigen werden ook vernietigd. Gezamenlijk met de
dorpsgenoten hebben we hen kunnen helpen.
In het werk met jongeren in de kerk krijg ik hulp uit de gemeente. Dit jaar hebben we een
Bijbelstudie week voor kinderen gehouden samen met een andere gemeente. Samen met
leden uit de gemeenten zorgden we voor het eten voor hen. Met een oudere groep jongeren
maakte ik een 5 daagse reis naar Sibiu , Paltinis, Transfagarasan... en de kerkenraad hielp
mee voor het bezoek aan het zwembad en het vervoer.
Na veel en intensief overleg tussen Tigau en de Stichting is het laatste deel van de lening
door de gemeente Tigau ook afgelost. Hiermee is de totale schuld aan de Stichting afgelost.

2. Studiefonds
Op het moment van schrijven zijn er 3 studenten die een bijdrage ontvangen vanuit het
studie fonds. 2 er van bereiken in mei 2017 de leeftijd dat ze de huidige school gaan verlaten.
Om nog voor een vervolg bijdrage in aanmerking te komen zal dan een nieuw plan en
aanvraag worden ingediend. Normaal gesproken stopt de bijdrage voor hen per 1-7-2017.
In 2017 is één nieuwe aanvraag ingediend en geaccepteerd. Het betreft hier een bijdrage in
de vervoerskosten van Tigau naar Bistrita Roemenië.

3. Ondersteuning predikanten
Vanuit de Stichting wordt er nog jaarlijks een bijdrage gegeven aan 1 emeritus predikant in
Budapest. Er is overleg geweest in hoeverre een ondersteuning vanuit de Stichting nog
noodzakelijk is. De fam. geeft aan dat de hulp altijd met veel dank aanvaard is maar kan
stoppen. We hebben besloten om dit in 2017 af te sluiten.

4. Kerstpakketten Oekraïne.
In november 2017 hebben we contact gehad met Peter Bardos om te polsen of we konden
helpen met voedsel pakketten voor de aller armste. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft
groeit opnieuw, nu de strijd in het verre oosten van het land tegen de Russen telkens
opnieuw oplaait.
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Er is een team van mensen die zich bekommert om de
medemens. Peter werkt als leerkracht aan school en in zijn vrije
tijd richt hij zich met het team en zijn gezin op de hulpvragen.
Als team beoordelen ze de vragen en zoeken een oplossing, soms
ook in overleg met de overheid. Dit jaar hebben we bewust er op
aangedrongen dat ook zijn assistenten en zijn gezin een dank je
wel pakket ontvingen. Van het kopen en uitdelen zijn enkele
foto’s gemaakt. De pakketten zijn geen standaard maar op basis van wat er is en nodig is.
Aardappelen, meel olie, koek enz. Er is veel stille armoede in het oosten van Europa. Met
onze hulp verschijnen glimlachen en dankbare woorden op de gezichten en lippen.
Afgelopen december heeft de Stichting het mogelijk gemaakt om voor de kerst een groot
aantal gezinnen (100) te ondersteunen. Van Peter ontvingen we een hartelijk dank voor de
hulp en de mogelijkheid om anderen te kunnen helpen.

5. Incidentele hulp
Er is besloten om onderzoek te doen in Oekraïne of individuele hulp nodig is. We hebben als
doel om kortstondige hulp te bieden aan mensen/gezinnen in Oost Europese landen.
Kortstondig wil zeggen eenmalig of max 1 jaar en per jaar evalueren
hoe verder. Contact personen in Oekraïne zijn Peter Bardos en het
jong Nederlandse echtpaar Bakker, die we al langere tijd kennen
vanuit eerdere projecten en Stichting Ora Nieuwleusen.
Het plan is om ouders die hun meervoudig gehandicapte kinderen
naar een dagverblijf brengen in Bereghovo, te ondersteunen bij het realiseren van
voorzieningen als toilet en bad/was ruimte in hun eigen huis. Dat geeft voor de kinderen
meer rust en reinheid.
In 2018 zullen de eerste voorstellen hiervoor worden besproken en aangepakt.
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PROJECT AFRIKA
De werkzaamheden van de Stichting in Afrika zijn als projecten ondergebracht bij 2 van de
bestuursleden. Een kort verslag van alle zaken die in dit project aan de orde zijn geweest
vind u hier onder in de onderwerpen:





Studie ondersteuning Zuid Afrika
Schoolbouw Malawi
Voortgang project MaHoBaC Zuid Afrika
Nieuwbouw MFC in Umbumbulu Zuid Afrika

1 STUDIE ONDERSTEUNING ZUID AFRIKA




Aan één student wordt een jaarlijkse studiebijdrage toegekend van € 500. De student
is na dat één van de bestuursleden een bezoek heeft gebracht voorgesteld als
kandidaat voor ondersteuning. De student gaat aan de High School van Durban
Architectuur studeren voor de periode van 3 jaar. Afgesproken is om jaarlijks 2 maal
de voortgang te bespreken en op basis daarvan te besluiten voor verdere
ondersteuning.
In het werkgebied KwaZuluNatal is veel behoefte aan coaching van jongeren die
studeren en van school komen. Er is gebrek aan begeleiding hoe je solliciteert hoe je
je zelf motiveert. De uitzichten op werkgelegenheid is ook voor jongeren slecht.
Echter zijn er wel mogelijkheden maar hoe pak je dit op. Binnen de stichting zullen
we hier in 2018 aandacht aan besteden. Ligt hier een taak voor ons of niet.

2 SCHOOLBOUW MALAWI
Uit de voortgaande gesprekken, mail en sms uitwisselingen met het team
in Malawi hebben we moeten constateren dat er te weinig basis blijft om
te vertrouwen dat het project kans van slagen heeft. Met de contact
persoon Clifford Chirkia en (voorzitter) Kennedy Donrord is besproken
dat wegens het uitblijven van antwoorden op de gestelde vragen, de
Stichting heeft moeten besluiten om het project te stoppen.
De vragen die we als Stichting hebben gelegd bij de verantwoordelijken zijn voor ons de basis
waarop we wel of geen relatie aangaan.
Project t.b.v.: Saint Thomas Orphan Nursery School, Anglican Church, Tenje Village Chombo
Parish, Box 23 Nkhota-Kota Malawi C. Africa

3 VOORTGANG PROJECT MAHOBAC ZA
In het voorjaar van 2017 is door 1 van de bestuursleden een bezoek gebracht aan het
MaHoBaC project. Het in 2007 gestarte project heeft intussen voldoende grond onder de
voeten gekregen om zelfstandig te kunnen zijn. Tijdens het bezoek in het voorjaar van 2017
is met het team van MaHoBaC gesproken over het verder afstand nemen van de Stichting
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van het project zodat ze de handen meer vrij krijgt voor de beoordeling van een nieuwe
project aanvraag in Zuid Afrika.
De activiteiten binnen het gebouw hebben zich verder ontwikkeld.









70 kinderen in 3 klassen/5 dagen/week Dagverblijf/kleuterschool (Pré School).
Kinderen van 3 maand tot en met schoolgaande
leeftijd worden hier opgevangen en krijgen les in
verschillende gradaties. Mede op advies van het
bestuur van de Primary School is een les plan
ontwikkeld dat kinderen voor bereidt op hun
doorstroming naar de school. De kinderen
ontvangen naast de school lessen ook lessen in
hygiëne (toilet gebruik en handen wassen). De
kinderen ontvangen via de school een ontbijt en lunch.
60-100 kinderen 4 dagen/week warme maaltijd (Aids HIV weeskinderen)
Centrum wordt gebruikt voor culturele meetings/
begrafenissen en trouwerijen
Koren uit KwazuluNatal zingen hier samen
Groentetuin op eigen terrein
Boeren in omgeving zorgen mede voor
groenten/aardappelen en vlees
Twee organisaties uit Howick en PieterMaritzburg
nemen verantwoording voor toekomst project

FINACIAL STAMEMNT FOR 2017 JANUARY TO DECEMBER
INCOME
Opening Balance
ZAC
Donation
Stichting Perspectief
Bongani Phela pre school
Total Income
EXPENDITURE
SALARIES
GAS
GROCERIES
Maintanance/ Repairs
adminstration & transport
water & electricity
TOTAL EXPENDITURE
Closing Balance

3.000,00
60.000,00
44.500,00
25.000,00
15.123,00
R 147.623,00
67.600,00
9.290,00
48.186,00
9.441,00
6.000,00
6.000,00
146.517,00
R 1.106,00
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4 PROJECT UMBUMBULU
Tijdens het bezoek in het voorjaar van 2017 is met het team van MaHoBaC gesproken over
het verder afstand nemen van de Stichting van het project zodat ze de handen meer vrij
krijgt voor de beoordeling van een nieuwe project aanvraag in Zuid Afrika. Hieruit zijn
gesprekken ontstaan met een nieuw project team uit Umbumbulu.
Tijdens de gesprekken is een project ontwikkeld dat voor het team in ZA al bestaat sinds
2010 maar is bevroren wegen gebrek aan mogelijkheden om een dergelijk project op te zetten
en te exploiteren. De aanvrager van het project is vol ideeën en heeft een beeld waar het naar
toe moet groeien. Zijn grote voorbeeld is het project MaHoBaC en we spreken af de komende
periode te gebruiken voor alle zaken die nodig zijn om een project op te starten inclusief het
aanvragen van een NGO.
Om inzicht te krijgen in de omgeving waar het gebouw kom te
staan doen we wat onderzoek naar de inwoners en hun leeftijden.
Umbumbulu is een plaats van 50K bewoners (0 tot 45 jaar) in een
2.100
F < 5yrs
gebied dan +/- 250.000 bewoners. In dit natuurlijk paradijs
2.000
M < 5yrs
bouwen we een centrum waar we kinderen van 3 maanden tot 4
4.300
F 05-14yrs
jaar kunnen opvangen en van goede voeding gaan voorzien en
4.000
M 05-14yrs
waar ouders samen kunnen gaan werken. De ruimte biedt
12.500
F 15-44yrs
mogelijkheden voor het verstrekken van maaltijden voor Aids
12.000
M 15-44yrs
wezen die in grote getale voorkomen in dit gebied met een
5.000
F > 45yrs
werkloosheid van meer dan 40%. De overheid neemt kinderen op
in een weeshuis tot hun 18e . Daarna komen ze op straat en 80%
3.500
M > 45yrs
Total
er van duikt onder in de criminaliteit. Door families hulp te bieden
45.400
Population
bij de opvang van de wezen hebben de kinderen een grotere kans
om hun weg in de maatschappij te vinden zonder dat ze crimineel moeten zijn om te
overleven. Dit project werkt zodat de kinderen niet ontheemd raken van hun families en de
omgeving waar ze tot dan toe hebben gewoond.
Umbumbulu

Na uitwerking van het projectplan en de begroting voor het project is door de Stichting
besloten dit project als vervolg op te pakken en met het lokale projectteam uit te voeren.
In het najaar hebben zich 2 project teams gemeld die mee gaan helpen om de fondsen te
werven en de uitvoering te realiseren ter plaatse.
 Atos foundation (medewerkers fonds van groot ICT bedrijf) heeft zich bereid
verklaart met een team fondsen te werven en een bouwteam samen te stellen dat
half 2018 in Zuid Afrika gaat helpen bouwen. (http://atosfoundation.nl/constructionexpeditions/south-africa-2018/)
 Een groep jongeren uit de NGK te Zwolle ) heeft zich bereid verklaart met een team
fondsen te werven door allerlei acties te voeren en een bouwteam samen te stellen
dat in de zomer 2018 in Zuid Afrika gaat helpen bouwen. (www.zap2018.nl)
Projectplan is opvraagbaar bij de Stichting.
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VOORLICHTING EN MEDIA
In 2017 is aandacht besteed aan het informeren van de sponsoren door:








Een tweetal nieuws brieven te publiceren.
De website www.perspectiefzwolle.eu te updaten
Financieel jaarverslag te publiceren voor het project Oost Europa en de Stichting
Nieuwe projecten aan te kondigen middels
o Een folder project Umbumbulu
o PowerPoint presentatie van het nieuwe project
Een nieuwe project gerichte site opgericht www.zap2018.nl
Een facebook pagina ZAP2018 te openen.

7

2/27/2018

ORGANISATIE
Stichtingsgegevens
Naam: Stichting Perspectief Zwolle
RISN of fiscaalnummer: 8199.29.943 ANBI dossier
Rekeningnummer: NL40INGB0005117990, t.n.v. Stichting Perspectief Zwolle
Contact gegevens
E-mail: info@perspectiefzwolle.eu
Telefoon: 038-4601671 Voorzitter K. de Lange
Bestuurssamenstelling Stichting Perspectief Zwolle
Dagelijks bestuur(4)
Voorzitter: K. de Lange
Secretaris: H. van den Berg
Penningmeester: R. Pierik
Algemeen lid: B. de Jong
Algemeen lid: 2x Vacant
Doelstelling
De Stichting Perspectief Zwolle is opgericht op 24 oktober 2008 te Zwolle. Onze
Stichting heeft zich als doel gesteld de levensomstandigheden van kansarmen (vooral
jongeren) in de hele wereld te verbeteren. Dit willen we doen door het financieel en
materieel ondersteunen van medische, educatieve en sociale projecten en voorts al
het geen één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alle in de ruimste zin van het woord.
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BIJLAGE
Financieel jaarverslag 2017 vast gesteld in de vergadering van 15-2-2018
Verslag te vinden op http://www.perspectiefzwolle.eu/anbi.html
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