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Het creëren van mogelijkheden voor ouders van jonge kinderen om ze 

naar school kunnen laten gaan en zelf werk kunnen zoeken. Het bouwen 

van een nieuw Multifunctioneel centrum in Umbumbulu ZA  waar via de 

Pré school 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 2018. 
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Jaar verslag 2018                              

ST. Perspectief Zwolle 

  

VOORWOORD 
Je aandacht verdelen over de vele onderwerpen die binnen onze Stichting voorhanden zijn is 

een hele klus gebleken. Toch mogen we terugkijken op een jaar waar we met donaties van 

velen onze doelstelling voor 2018 hebben kunnen bereiken. In 2018 hebben we aandacht 

kunnen besteden aan: 

 Studie ondersteuning in Roemenië 

 Studie ondersteuning in Zuid Afrika 

 Kerstpakketten in Bereghovo, Oekraïne 

 Bouwen van nieuw Multifunctioneel Centrum in Umbumbulu Zuid Afrika 

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 blijft de aandacht van 

onze samenwerking met de Ngo MaHoBaC in Mafakathini vragen. Nieuw is hierin de 

samenwerking met de NGO Reformed Care Center in Umbumbulu  

Het aantal donateurs bleef in 2018 gelijk. Mede door uw giften waren we in staat om de 

werkzaamheden uit te voeren conform de plannen voor 2018.  

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 lijkt wel of de ontwikkelingen die zijn ingezet sinds de 

toetreding van Roemenië in 2007, weer tot stilstand komen. Ook in 

Tigau wordt dit gemerkt ondanks dat de nieuwe generatie meer en 

beter werk kan vinden binnen en buiten hun eigen land. Het is fijn 

te zien dat de ontwikkelingen in het dorp zelf door gaan en dat men 

beter in staat is om in eigen onderhoud te voorzien.  

In het werk met jongeren in de kerk zien we dat de scheiding tussen jong en oud steeds 

groter wordt. Jongeren willen graag aansluiten bij de vooruitgang in het zingen van moderne 

liederen en opwekking. Ouderen willen graag het bij het oude laten. Ook in 2018 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. Door met de jongeren samen 

plannen te maken weten ze zich gehoord en verbonden. De kerkenraad helpt mee de 

ontwikkelingen die we doormaken door mee te praten met de jongeren. 

Voor het eerst is Roemenië zes maanden voorzitter van de EU. Van 1 januari tot 1 juli 

bepaalt het in 2007 tot de EU toegetreden voormalige Oostblokland de agenda en stelt het de 

prioriteiten vast. Een spannende rol vinden de Roemenen. In mei van 2019 organiseert 

Boekarest een speciale top in de stad Sibiu over de toekomst van de EU. De 27 leiders zullen 

er de politieke strategie voor de komende jaren bepalen. Roemenië zit overigens sinds het 

EU-lid is in een toezichts-programma van de Europese Commissie vanwege tekortkomingen 

in de rechtsstaat, maar holt eerder achter- dan vooruit. Vicevoorzitter Frans Timmermans 

vindt de situatie ,,bedroevend.'' ,,Het is essentieel dat Roemenië onmiddellijk weer op het 

juiste spoor komt met de corruptiebestrijding en een onafhankelijke gerechtelijk apparaat 

garandeert’', zei hij in november. Ook wees hij op het belang van een vrije pers. 

2. Studiefonds 

Op het moment van schrijven zijn er 2 studenten die een bijdrage ontvangen vanuit het 

studie fonds. Om nog voor een vervolg bijdrage in aanmerking te komen zal dan een nieuw 

plan en aanvraag worden ingediend. In 2018 zijn geen nieuwe aanvragen ingediend. 

  

3. Kerstpakketten Oekraïne.  

In december 2018 hebben we contact gehad met ons contact in Bereghovo, Peter Bardos, om 

te polsen of het team in staat was om voedsel pakketten voor de aller armste samen te 

stellen en uit te delen. Het aantal mensen dat echt hulp nodig heeft groeit opnieuw. Hiervoor 

zijn meerdere redenen aan te reiken: 

a. De strijd in het verre oosten van het land tegen de Russen wordt met de dag 

groter. Na de inname van de Krim wordt met regelmaat de grens met kwade 
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bedoelingen overgestoken. Voor jonge militairen een bittere taak om stand te 

houden. 

b. De prijzen van de goederen zijn behoorlijk toegenomen. Op sommige “normale” 

producten als brood, olie en meel is de prijs 20% gestegen. Hetgeen betekent dat 

de prijs per pakket is gestegen naar € 20,00.  

Er is een team van mensen die zich bekommert om de medemens. Peter Bardos, ons contact 

persoon, werkt als leerkracht aan school en in zijn vrije tijd richt hij zich met een team en 

zijn gezin op de hulpvragen. Als team beoordelen ze de vragen en zoeken een oplossing, soms 

ook in overleg met de overheid. 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. 

We konden met uw hulp 70 pakkettenlaten bezorgen. Tevens hebben we voor sommigen een 

bijdrage kunnen doen voor het betalen van de verwarmingsrekening. Van Peter ontvingen 

we een hartelijk dank voor de hulp en de mogelijkheid om anderen te kunnen helpen. 

Tevens is voor een drietal families die door gebrek aan inkomen in de kou zouden komen de 
gasrekening of electra voldaan.  
Fam. Bence Istvan - electricity 400 UAH 
Fam. Homa Ferenc - gas 1300 UAH 
Fam. Jakab Zoltán - gas 1500 UAH 
 

4. 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. Gezien de onrust binnen de Oekraïne was een bezoek niet mogelijk in 

2018. Gestreefd wordt om in 2019 de eerste voorstellen hiervoor worden besproken en 

aangepakt.   

http://testifytolove.nl/nov-2016/huis-voorkant-3.JPG
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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 

 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 2019 aandacht aan besteden. Ligt hier een taak voor ons of niet. 

2 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 

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 lesplan 

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 
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 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 

 

3 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 wegens 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. 

 

 

 

MAFAKATINI HOME BASE CARE

BUDGET for  2018

INCOME

Pietermaritzburg Reformed Church 9.000

Howick -  Methodist/Presbyterian 12.000

Boston 14.400

Other 1.050

ZAC 60.000

Klaas 7.150

Bongani Phela Pre School 16.500

TOTAL 120.100

EXPENSES

Personnel

Teachers stipend X3 28.800

Cookers stipend X2 12.400

Aftercare X1 4.800

Site Supervisor X1 30.000

Project Costs

Maintanance 22.085

Administration 3.000

Transport 3.600

Repaires 7.800

Cooking Gas 9.000

Water & Electricity 6.000

TOTAL  127.485
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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 

gebied dan +/- 250.000 bewoners. In dit natuurlijk paradijs 

bouwen we een centrum waar we kinderen van 3 maanden tot 4 

jaar kunnen opvangen en van goede voeding gaan voorzien en 

waar ouders samen kunnen gaan werken.  De ruimte biedt 

mogelijkheden voor het verstrekken van maaltijden voor Aids 

wezen die in grote getale voorkomen in dit gebied met een 

werkloosheid van meer dan 40%. De overheid neemt kinderen op 

in een weeshuis tot hun 18e . Daarna komen ze op straat en 80% 

er van duikt onder in de criminaliteit. Door families hulp te bieden 

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.   

 

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/construction-

expeditions/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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Umbumbulu 

F   < 5yrs 2.100 

M  < 5yrs 2.000 

F  05-14yrs 4.300 

M 05-14yrs 4.000 

F  15-44yrs 12.500 

M 15-44yrs 12.000 

F  > 45yrs 5.000 

M > 45yrs 3.500 

Total 
Population 

45.400 

http://atosfoundation.nl/construction-expeditions/south-africa-2018/
http://atosfoundation.nl/construction-expeditions/south-africa-2018/
http://www.zap2018.nl/
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VOORLICHTING EN MEDIA 
In 2018 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. 

  

http://www.perspectiefzwolle.eu/
http://www.zap2018.nl/
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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. 

mailto:info%40perspectiefzwolle.eu
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BIJLAGE 
Financieel jaarverslag 2018 vast gesteld in de vergadering van 15-2-2019 

Verslag te vinden op http://www.perspectiefzwolle.eu/anbi.html 


