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1.  Inleiding 

 

Het idee van Stichting Mzamomhle om kinderdagverblijven in krottenwijken te 

ondersteunen is geboren tijdens onze Habitat for Humanity bouwreis naar Zuid-Afrika 

(oktober 2006).  Habitat’s ‘core business’ is het bouwen van veilige, solide woningen voor en 

met toekomstige bewoners. De doelstelling van beide organisaties liggen in elkaars 

verlengde en vullen elkaar aan: kinderen van de straat houden, zorg en onderwijs bieden 

opdat de ouder(s) aan het werk kunnen. Beide organisaties proberen bij te dragen aan het 

versterken van de economische basis van gezinnen/gemeenschappen en zo aan hun 

toekomst en die van hun kinderen. Aan die doelstelling werkt Stichting Mzamomhle al bijna 

15 jaar. Habitat heeft zich enige jaren geleden uit Kaapstad teruggetrokken, Mzamomhle is 

gebleven. 

Hoewel COVID19 ook in dit jaar een grote boosdoener was zijn er toch twee nieuwbouw- 

projecten in Mfuleni succesvol afgerond en net voor het nieuwe schooljaar feestelijk 

geopend. 

 

● Kinderdagverblijf Mza'Momhle Educare in Wallacedene (2012):  

De situatie op kinderdagverblijf Mza'Momhle Educare is nagenoeg onveranderd ten 

opzichte van vorige verslagleggingen.  

● Kinderdagverblijf Mfuleni Centre for Early Childhood Development (ECD) in Mfuleni 

(2010): 

De 180 kinderen die hier dagelijks naar toe gaan krijgen kwalitatief uitstekende opvang. 

Het team staat garant voor kwaliteit en continuïteit. 

● Kinderdagverblijf Sinethemba Educare in Wallacedene (2015): 

Het kinderdagverblijf blijft ons verbazen. Grace Duko, de leidinggevende, heeft haar 

zaakjes uitmuntend op orde.  

● Kinderdagverblijf Lisa Educare Centre in Bloekombos (2016): 

Noronte Noto, de principal, staat weer volledig in haar kracht. Het team van Lisa Educare 

Centre levert kwaliteit en continuïteit.  

● Projecten Starting Chance 

Kinderdagverblijf Mzamomhle Educare II en Lonwabo hebben dit jaar (2021) een nieuw 

gebouw gekregen. We zullen hier in dit jaarverslag uitgebreid op ingaan. 

● Ondersteuning werkzaamheden Learn2Live (Wallacedene) en TEEC (Stellenbosch). Over 

ondersteuning van de werkzaamheden van deze Social Service Organisaties is veel te 

melden. Voor details verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 resp. 7. 

 

We zijn ons er terdege van bewust dat zonder de belangeloze hulp en inzet van alle 

vrijwilligers en sponsoren deze resultaten niet bereikt zouden zijn. Onze oprechte dank gaat 

dan ook uit naar allen die dit in wat voor vorm dan ook mede mogelijk hebben gemaakt. 
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2. COVID19 

Covid heeft ook in 2021 een grote impact op het leven in de townships. Stond 2020 in het 

teken van overleven (scholen op slot, beschermende maatregelen, inkomenssuppletie), in 

2021 ligt de nadruk op herstart met een sterke focus op wat er wel mogelijk is: training via 

WhatApp (TEEC), of training in kleinere werkgroepen (Starting Chance). Niet urgente 

bijeenkomsten zoals ouderbijeenkomsten zijn tijdelijk opgeschort. Het nieuwe 

kinderdagverblijf voor Mzamomhle (II) en Lonwabo fase I, beide in prefab, zijn dit jaar - 

vertraagd - uitgevoerd. We zien vooral veel particulier initiatief in de vorm van allerlei 

sponsoracties; in Nederland, in Zuid-Afrika en ook internationaal. Donoren zijn ruimhartig 

geweest, echter de noodzakelijke maatregelen hebben alle partijen ertoe gedwongen de 

hierdoor ontstane tekorten aan te zuiveren uit hun reserves. Dat werpt ook een schaduw 

vooruit naar 2022. 

3. Project: Sinethemba in Wallacedene 

Sinethemba is Xhosa voor: ‘We have (a) hope’ of ‘We believe in’. Dit kinderdagverblijf is in 

2015 opgeleverd en in 2017 uitgebreid met een extra groepsruimte voor 25 kinderen. Het 

totaal aantal kinderen groeide zo naar 157.  Het wordt uitstekend geleid door Grace Duko.  

Grace is een voorbeeld voor de andere deelnemers en leden van het Kraaifontein 

ECD Forum. Ook Sinethemba heeft vanwege COVID19 de deuren moeten sluiten, maar 

Grace en haar staf,  aangesloten bij het Unemployment Insurance Fund (UIF), hebben een 

werkloosheidsuitkering gekregen, waardoor het personeel de sluitingsperiode doorgekomen 

is en, toen het kinderdagverblijf weer open mocht, weer aan het werk konden gaan. 

Sinethemba heeft de COVID periode op die manier goed doorstaan: alle groepen zijn daarna 

weer bezet en ook de subsidie is in stand gebleven.  

 

 

 

 
Grace Duko, Sinethemba 
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4. Project: Lisa Educare Centre in Bloekombos 

Lisa Educare Centre is eind 2016 opgeleverd en half januari 2017 is dit prachtige nieuwe 

kinderdagverblijf betrokken door 125 kinderen. Het fundament voor de buitenschoolse 

opvang ligt er al vanaf de bouw, dus kan te zijner tijd de opvang worden uitgebreid met een 

ruimte om het kinderdagverblijf met deze faciliteit uit te breiden. De principal, Noronte 

Noto, heeft zich goed hersteld na een ernstige 

ziekte. 

        

     

 

 

 

 

 

Lisa Educare Centre 

 

5. Partner Learn2Live in Wallacedene en Bloekombos 

Praktische ondersteuning en Leiderschapstraining 

Learn2live (L2L) heeft een steunpunt op de grens van Wallacedene en Bloekombos. L2L biedt 

kinderdagverblijven, kinderen en hun ouders ondersteuning in praktische zin, zoals met het 

opzetten en onderhouden van een groentetuin, zij stimuleert ouderparticipatie en toeleiding 

naar werk. 

L2L heeft daarnaast van de Provincie opdracht gekregen om alle ca. 500 kindercentra in de 

regio te begeleiden naar (verplichte) registratie. Zij  is daarmee een geaccrediteerde Sociale 

Service Organisation (SS0). Onze stichting heeft actief meegewerkt aan het ontwikkelen van 

een model om deze registratie gemakkelijk te maken en heeft een bestuurslid ter plekke 

gehad om mee te helpen met het opzetten van een pilotproject. Deze pilot met 20 centra is 

medio 2018 van start gegaan en heeft laten zien dat het model in principe werkt. Ook is het 

duidelijk geworden dat coördinatie tussen alle betrokkenen essentieel is, maar vaak 

ontbreekt. Daarnaast vinden principals het lastig om het kinderdagverblijf over te dragen 

aan een door hen op te richten stichting; een overheidseis. Inkomen uit het kinderdagverblijf 

voorziet ook in hun oudedagsvoorziening en de eigenaren zijn bang dat dit in gevaar komt. 

Subsidieverstrekkers en sponsoren steken echter geen geld in particulieren. Voor dit 

dilemma zijn wel oplossingen denkbaar, maar het kost ook tijd om daar draagvlak voor te 

vinden. Ondanks bovengenoemde uitdagingen zijn de eerste vier kinderdagverblijven  
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(Gcobani, Hope, Masifunde en Unity) gerenoveerd; hun bouwtekeningen zijn goedgekeurd 

en het gebruik is nu in overeenstemming met hun bestemming. Deze centra zijn daarmee 

gelegaliseerd, maar zijn daarna blijven steken in het bureaucratische proces van registratie 

en subsidiëring. Uiteindelijk is met COVID-19 alle energie gaan zitten in overleven. Alles 

overziende hebben wij de pilot in het voorjaar van 2021 stop moeten zetten en is onze 

stichting uit het project gestapt. 

 

6. Partner Starting Chance in Mfuleni 

6.1. Nieuwe kinderdagverblijven 

6.1.1. Eén van de 30 aan Starting Change verbonden centra, toevallig ook Mzamomhle 

Educare geheten (‘Mzamomhle II’),  goed voor 125 kinderen, heeft in 2021 met inzet en 

doorzettingsvermogen van de principal uiteindelijk ca. 800 m2 grond van de Gemeente 

Kaapstad kunnen kopen. Op dit erf is een prachtig, kindvriendelijk prefab gebouw verrezen, 

voorzien van tuin, hekwerk en bewaking.  

Fondsenwerving is een mix geweest van lokaal en internationaal geld. De grootste 

medefinancier was Home Choice, een Zuid-Afrikaanse keten. Hun Home Choice 

Development Trust heeft 1,5 miljoen Rand gedoneerd. Onze stichting droeg 500.000 Rand bij 

en betaalde daarnaast de aanleg van de buiten(speel)ruimte.  

In november is het kinderdagverblijf feestelijk geopend. Natuurlijk was de principal Jama 

Gada ongelooflijk trots en blij toen zij het nieuwe pand eindelijk in gebruik kon nemen. Ook 

wij zijn trots op haar en haar team, Starting Chance en alle sponsoren, zonder wie dit niet 

mogelijk zou zijn geweest. Mzamomhle II is hiermee gepromoveerd tot een zgn. Alumni 

school, d.w.z. een school die ‘af’ is. Jama, die het hele professionaliseringstraject hiermee 

doorlopen heeft, is een van de vier ervaringsdeskundigen die zich aangemeld hebben als 

mentor voor begeleiding van kinderdagverblijven die dezelfde weg lopen. 
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6.1.2  Campus Lonwabo Fase 1 (onder, links van de zwarte lijn) 

In de gehele regio Kaapstad was en is er slechts één opvanglocatie voor kinderen met een 

mentale en/of lichamelijke beperking, het Lonwabo Special Day Care Centre. Principal 

Thandeka Mafila startte in 2008, gevestigd in een ‘aangepaste’ eigen woning met garage, 

overbevolkt en slecht uitgerust (er waren 37 kinderen aanwezig, hoewel er maar 28 

kinderen opgevangen mochten worden) maar ook betrokken en met veel 

doorzettingsvermogen. Zij had geen relevante opleiding of werkervaring, maar is inmiddels 

gegroeid in kennis en kunde en geeft zij deze kinderen sindsdien een zinvolle dagbesteding. 

Thandeka heeft inmiddels een klein team om zich heen. Starting Chance ondersteunt hier de 

afgelopen jaren met training en materiële investeringen; de voor het transport benodigde 

minibus is mede mogelijk gemaakt door Stichting Mzamomhle en Stichting Wilde Ganzen 

(2018).  

Het multifunctionele gebouw biedt uiteindelijk opvang voor zowel kinderen met- als 

kinderen zonder beperking. Naast elkaar, maar indien mogelijk gezamenlijk. Dit brengt naast 

besparingen andere voordelen met zich mee, zoals het doorbreken van taboes en 

wederzijdse acceptatie. Fase 1 is af en in dezelfde week als Mzamomhle II feestelijk 

geopend. Stichting Mzamomhle heeft samen met Wilde Ganzen aan dit project 500.000 

Rand bijgedragen.   
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6.1.3 Campus: Lonwabo Fase 2 (afbeelding pagina 7, rechts van de zwarte lijn) 

Fase 2 is een uitbreiding van het kinderdagverblijf tot 180 kinderen. Er wordt ook een 

eenvoudige medische wijkpost gerealiseerd. Fase twee staat in de steigers, maar ook in de 

wachtkamer hangende de uitkomst van het politieonderzoek naar de dader(s) van de 

brandstichting (zie ook Hoofdstuk 6.2).  In de tussentijd wordt het gebouw extra beveiligd. 

Wij zien dat het, mede door corona en de hierdoor teruglopende economie, voor Starting 

Chance steeds moeilijker wordt om voldoende middelen bijeen te krijgen, terwijl 

tegelijkertijd de kosten door aanvullende eisen voor brandveiligheid en beveiliging 

toegenomen zijn. Onze stichting streeft er naar ook voor fase 2 een bijdrage te leveren van 

Rand 500.000. Starting Chance is in Zuid-Afrika druk doende sponsoring te vinden voor deze 

uitbreiding. Voor ons geldt met name de eis dat fase 2 binnen redelijke termijn wordt 

opgeleverd, d.w.z. binnen twee jaar na fase 1. 

6.2. Brand 

Helaas is zijn er twee pogingen tot brandstichting in Lonwabo geweest; één kort na de 

opening, één net voor de Kerst. De eerste is gelukkig mislukt; de laatste resulteerde in het 

verloren gaan van een klaslokaal en de centrale meterkast. Hoewel inmiddels hersteld heeft 

dit voor veel angst en extra kosten gezorgd. Ook wij zijn een actie gestart om aan de 

reparatie te kunnen bijdragen. Dat lukte dankzij enkele gulle gevers heel snel; het gebouw is 

in april hersteld. Tot op heden is niet bekend wie de daders zijn, of wat ook maar de 

aanleiding is geweest. (jaloezie?). De reserves die Starting Chance al had opgebouwd ten 

behoeve van de realisatie van Lonwabo Fase 2 zijn door herstelwerkzaamheden aan 

Lonwabo Fase 1 echter opgebruikt.   
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7. The Early Education Centre (TEEC) in Stellenbosch 

TEEC verzorgt opleidingen voor 

leidinggevenden en personeel, onderwijst 

in het gebruik van educatief materiaal en 

geeft voorlichting aan ouders, de lokale 

gemeenschap en werkgevers over het 

belang van goede kinderopvang. In 2021 

heeft Stichting Mzamomhle de opleiding 

van 15 principals voor 50% gefinancierd. 

De andere 50% werd wederom 

bijgedragen door het Klein Karoo 

Resource Centre uit Oudtshoorn  Op 

creatieve wijze is TEEC erin geslaagd om, met multimediagroepen, ondanks COVID de 

opleidingen voor Level 4 & 5 succesvol af te ronden.  

  

Op deze foto's zie je de cursisten tijdens hun opleiding in pre-coronatijd. 
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8. Organisatie Stichting Mzamomhle 

Ons bestuur heeft dit jaar vijf keer vergaderd en een zogenaamde Heidag georganiseerd. 

Behalve deze heidag zijn alle vergaderingen online geweest.   

Bestuur en organisatie 

Het bestuur van Stichting Mzamomhle bestaat in 2021 uit:  

Rob Serné, voorzitter 

Hanneke Zwaan, secretaris  

Loek Reijns, penningmeester 

Frans Labberton, lid  

Hans Schraven, lid  

Tine Oudshoorn, lid 

 

Met de komst van Tine in het voorjaar van 2021 is er wederom een bestuurslid aan boord, werkzaam 

in de kinderopvang in Nederland. Wij zijn blij met haar energie, haar actuele ervaring en haar 

netwerk binnen de branche organisatie. 

 

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies, gevormd door  Henk Vugteveen. Daarnaast 

denkt ook oud-bestuurslid Martijn van der Kroef mee. Beiden geven gevraagd en ongevraagd advies 

aan het bestuur.  

 

Martijn is tevens (gecertificeerd) vertrouwenspersoon . Mochten zich zaken voordoen die 

betrokkenen de wenkbrauwen doen fronsen, dan kunnen zij buiten het bestuur om direct 

terecht bij Martijn via trust@stichtingmzamomhle.nl. 

Vanaf 2021 zijn ook drie jonge ambassadeurs actief betrokken: Thomas Quarré en Julia van Kapel zijn 

geïnspireerd geraakt tijden de bouwreis 2020 Kids for Cape Town vanuit de Protestantse Kerk uit 

Dordrecht. Zij denken mee in marketing, acties en toekomstige ontwikkelingen. Martijn Maat is als 

stageaire marketing bij FBD actief en heeft van daaruit ook Stichting Mzamomhle mogen 

ondersteunen. 

De stichting heeft in het voorjaar haar beleidsplan vernieuwd. Jaarlijks worden de speerpunten voor 

het lopende jaar vastgesteld. 

Om invulling te geven aan onze zorgplicht voor o.a. onze vrijwilligers hebben wij een 

integriteitsbeleid ontwikkeld. We verwachten dat hier een preventieve werking vanuit gaat.  

Desgewenst zijn deze stukken opvraagbaar bij ons secretariaat. 

Voor de financiële paragraaf verwijzen wij u naar  hoofdstuk 10 en de jaarrekening (bijlage 

2). 

 

 

mailto:trust@stichtingmzamomhle.nl
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Onze belangrijkste activiteiten op organisatorisch vlak zijn dit jaar geweest: 

- het onderhouden van onze relaties in Nederland en in Zuid-Afrika. Het bestuur is betrokken 

bij het opstarten van een Care for Cape Town bouwreis (een jongerengroep uit Bilthoven), 

evenals bij de toekomstplannen van Starting Chance en TEEC, 

- het uitbreiden van ons netwerk door samenwerking met maatschappelijke organisaties, 

professionele donoren en privé personen,   

- continuering van de samenwerking met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) ten 

behoeve van fondsenwervingsactiviteiten in Nederland,    

- PR activiteiten waaronder het opzetten van multimedia kanalen in samenwerking met een 

door FBD Bankmensen ter beschikking gestelde marketeer. Er is een Social Media Handboek 

opgesteld. Mzamomhle geeft drie à vier nieuwsbrieven per jaar uit en beschikt daarnaast 

over een eigen YouTube kanaal, een LinkedIn en een FaceBook account, 

- het opstellen van een vernieuwd 5 jarenplan. 

De Stichting vindt verantwoording van uitgaven naar direct betrokkenen belangrijk. Zij houdt 

een vinger aan de pols bij de verantwoording van gelden van haar opdrachten aan derden. 

Het mag duidelijk zijn dat met name het realiseren en continueren van een goede 

samenwerking met allerlei organisaties, zeker in COVID-19 tijd,  zoals de Gemeente 

Kaapstad, de Provincie West-Kaap, de partners en de communities veel inspanning en 

vaardigheid van het bestuur heeft gevergd. Echter, wij zijn blij met het resultaat en dat geeft 

ons weer energie. 

Marketing team 

We hebben in 2021 gewerkt met een eigen marketing team dat zich bezig hield met 

marketing, public relations en social media. Het team bestond uit 2 bestuursleden (Hanneke 

Zwaan en Hans Schraven) en onze 3 jonge ambassadeurs (Julia van Kapel, Thomas Quarré en 

Martijn Maat). De Nederlandse versie van de website is gemoderniseerd en er is veel tijd en 

energie gestoken in het plaatsen van informatie stukjes op onze social media kanalen. 

Voor 2022 hebben we plannen om een animatiefilmpje voor onze stichting te (laten) maken 

en verder weer veel stukjes op social media te posten. Dat ter ondersteuning van onze 

activiteiten, het werven van fondsen en het vergroten van onze naamsbekendheid. 

Wat werkte wel 

Onze samenwerking met BIS heeft zijn vruchten afgeworpen, maar ook door hechte 

samenwerking met Stichting Wilde Ganzen hebben we nieuwe sponsoren kunnen 

aantrekken. Wij hebben zo al onze projectbijdragen kunnen financieren. Vooral de opening 

van Lonwabo I en Mzamomhle II hebben ons overtuigd dat in en door samenwerking met 

betrokken partners vooruitgang mogelijk is. Dat stimuleert enorm. 

 

 



Jaarverslag Stichting Mzamomhle 2021 Pagina 12 

 

 

FBD heeft een fantastische bijdrage geleverd in de vorm van kennis en menskracht bij het 

opzetten en uitvoeren van een modern communicatieplan. Wij hebben daar hoge 

verwachtingen van en veel vertrouwen in.  

En natuurlijk was er de inzet van de vele vrijwillig(st)ers die achter de schermen zoveel werk 

doen wat niet direct zichtbaar is, maar zonder wie wij bij lange na niet hadden kunnen doen 

wat we hebben kunnen doen. Onze dank voor al deze soms niet direct zichtbare hoofden en 

handen is groot. 

Wat werkte niet 

Vanwege COVID 19 zijn we niet in de gelegenheid geweest om een bezoek aan Zuid-Afrika te 

brengen. Ook bouwreizen moesten worden doorgeschoven.  

 

9. Toekomst 

Wij zijn inmiddels ca. 15 jaar onderweg. De stichting is in die periode gegroeid van een 

hands-on praktische vrijwilliger- en projectorganisatie naar een organisatie met een aantal 

lokale partners in en om Kaapstad. Het belang van kwalitatief goede kinderopvang wordt 

inmiddels ook in Zuid-Afrika landelijk onderkend, maar tegelijkertijd zien wij de overheid 

haar weg zoeken met vallen en opstaan. In deze periode hebben wij vooral de Zuid-

Afrikaanse particuliere initiatieven zien groeien in aantal, kennis en kunde. Ons beleid is 

daarbij aan te haken, partners te vinden en te ondersteunen, ook op plekken waar wij nog 

niet actief zijn. Als COVID één ding heeft duidelijk gemaakt is het wel dat, op 10.000 km 

afstand, goede, stabiele lokale partners onontbeerlijk zijn. Daarnaast is het mede met oog 

op de toekomst essentieel dat kennis en kunde ter plekke beschikbaar is. Regelgeving is 

aanwezig en adekwaat; middelen en implementatie bij lange na niet. Daar is nog een lange 

weg te gaan. Onze rol daarbij is beperkt; meer een katalysator. Uiteindelijk is de Zuid-

Afrikaanse samenleving aan zet. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling van alle betrokken partijen de kinderdagverblijven naar 

(financiële) zelfstandigheid te begeleiden en wij onze financiële ondersteuning in maximaal 

vijf jaar afbouwen naar nul. Dat is realistisch. Met een gecertificeerd gebouw en dito staf 

komen deze kinderdagverblijven in aanmerking voor (provinciale) overheidsbijdragen, te 

weten 16 ZAR  per kind per dag (ongeveer € 1). Dat bedrag, tezamen met de ouderbijdrage 

en eventuele neveninkomsten, is voldoende voor een financieel zelfstandige toekomst.  

Voor al onze projecten houdt onze ondersteuning niet op bij de oplevering van een nieuw 

gebouw alleen. Wat er in het gebouw gebeurt is minstens zo belangrijk, daarom zijn wij vaak 

ook betrokken bij en medefinancier van scholingsprojecten voor personeel en 

leidinggevenden. 
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Vanaf 2017 is de samenwerking met Starting Chance geïntensiveerd. Deze NGO  is inmiddels 

uitgegroeid tot een solide organisatie. Wij zien veel innovatie, incasserings- en  

doorzettingsvermogen. Wij zouden met meer goede particuliere initiatieven willen 

samenwerken. Begin 2022 reizen Rob en Henk naar Kaapstad om niet alleen de huidige 

projecten te bezoeken, maar ook met nieuwe potentiële partners om tafel te gaan. Verder 

zal Stichting Mzamomhle haar aandacht blijven richten op het verbeteren van de kwaliteit 

van de huidige centra en de realisatie van het 5 jarenplan. 

 

10. Financiën 

Het bestuur heeft gekozen voor professionele begeleiding zowel op het gebied van 

capaciteitsopbouw en competentieontwikkeling van de leidsters en leidinggevenden (TEEC 

en Starting Chance) als op het gebied van de “harde” bouw. Alan Chandler and Associates is 

aangesteld als kostencalculator voor het financiële toezicht, met name tijdens 

bouwwerkzaamheden. 

Om redenen van transparantie en toezicht heeft het bestuur in 2010 gekozen voor de 

oprichting van een Zuid-Afrikaanse goede doelen stichting (Trust). Deze Public Benefit 

Organization staat onder toezicht van de Zuid-Afrikaanse Belastingdienst (SARS) en is 

uitsluitend gericht op realisatie van de door Stichting Mzamomhle vastgestelde doelen. De 

trustees zijn R.P. Serné (q.q. en namens Stichting Mzamomhle), A.J.M. Reijns en G.A. van 

Rhyn (namens Exceed, ons Zuid-Afrikaans administratiekantoor).  

De financiële jaarrekening van deze Mzamomhle Foundation Trust is aan de financiële 

jaarrekening van de stichting gehecht.    

Onze financiële doelstelling is het afgelopen jaar gericht geweest op scholing van teams en 

op het ondersteunen van de ontwikkeling van Lonwabo en Mzamomhle Educare in Mfuleni.  

Wij vinden het extra bijzonder dat Starting Chance kans heeft gezien, om toch verder te 

kijken dan COVID19 en de ontwikkeling van haar projecten door te zetten.  Verheugd 

kunnen we constateren dat einde boekjaar 2021 we de benodigde gelden voor de realisatie 

van de diverse projecten door middel van acties van derden en fondsen toegezegd hebben 

gekregen. 
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Bijgevoegd is een staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2021 en de 

vermogenspositie per 1 januari en 31 december 2021.  

 

11. Tot slot 

Wij danken u voor uw belangstelling en zouden het zeer op prijs stellen indien u Stichting 

Mzamomhle onder de aandacht wilt brengen van uw persoonlijke en zakelijke relaties. 
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Bijlage 1 Nederland Zuid-Afrika 

 

 

     

      

           

            

 

 

Vaste samenwerkingspartners in NL: Vaste samenwerkingspartners in ZA: 

 

   

 

      

      

 

 

 

      

      

      

   

Projecten in NL: Projecten in ZA: 

  

 

 

 

     

 Blooming Stars - Mfuleni 

      

 Lonwabo fase 1-Mfuleni 

 

                                                                 Mzamomhle Educare II - Mfuleni 

 

  

Mzamomhle Foundation Trust  
Trustees: 

Loek Reijns 

Rob Serné 

Rob Serné namens stichting Mzamomhle.  

G.A. van Rhyn (Exceed cape Town) 

 

 

 

Stichting  Mzamomhle 

Bestuur: 

Rob Serné, voorzitter 

Hanneke Zwaan, secretaris 

Loek Reijns, penningmeester 

Frans Labberton, lid 

Hans Schraven, lid 

Tine Oudshoorn, lid 

Raad van Advies : 

Henk Vugteveen 

Projecten: 

Martijn van der Kroef 

 

Kinderopvangorganisaties in Nederland: zie 

www.mzamomhle.org 

 

 

 

Stichting Wilde Ganzen 

 

 

 

Learn2Live 

Starting Chance 

TEEC Development Training en begeleiding 

    

Diverse fondsen: zie onze website 

 
BIS, Bureau Internationale Samenwerking 

 

  

 

FBD  

 

Trainen van personeel  Bouwprojecten Bouwreizen 

Mza'momhle Educare - Wallacedene 

Kinderdagverblijf  96 kinderen 

Nieuwe 

Projecten:  

Lonwabo Fase II 

Likonaithemba 
Mfuleni ECD- Mfuleni 

Kinderdagverblijf  180 kinderen 

Sinethemba Educare - Wallacedene 

125 kinderen 

Lisa Educare - Bloekombos 

125 kinderen 
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Bijlage 2 Financiële verantwoording 

 

Als PDF toegevoegd 

 


