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Algemeen 
 

Op 18 juli 2008 is de Stichting Baie Dankie Holland opgericht. Sinds de oprichting worden 

vele kinderen, jongeren en volwassenen in de krottenwijken van Wellington/Paarl en De 

Doorns in Zuid-Afrika gesteund met hulp van Baie Dankie.  

 

De stichting richt zich op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen in Zuid-

Afrika. Door het ondersteunen van verschillende projecten krijgen de mensen een kans om 

zich te ontwikkelen. De ondersteuning van projecten loopt uiteen van sport tot studie en 

van huizenreparaties tot werkgelegenheid. We ondersteunen op punten waar dat op dat 

moment het hardste nodig is om de leefbaarheid in de gemeenschap te bevorderen.  

 

Als stichting vinden wij het belangrijk dat onze steun in financiën en materialen direct 

besteed wordt zoals we dat voor ogen hebben. We werken daarom nauw samen met de 

Zuid-Afrikaanse organisatie NORSA (onderdeel van SA Cares for Life). NORSA is een 

organisatie die zich richt op een aantal sloppenwijken in en rondom Wellington en De 

Doorns. Door hun kennis en inzet kunnen wij direct inspringen op de behoeften van daar. 

Zo zorgen we samen o.a. voor: 

• Verbeteren van de leefbaarheid van de “huisjes” waarin mensen moeten leven. 

• Noodopvang voor kinderen. 

• Verstrekken van maaltijden. 

• Verzorgen van voedselpakketten. 

• Aanbieden van sportmogelijkheden voor kinderen. 

• Aankopen van (school)kleding, zodat kinderen naar school kunnen gaan. 

• Scholing, crèche en naschoolse opvang.  

• Organiseren spelletjesdagen. 

• Kerstcadeaus voor de kinderen. 

• Voorlichting over tbc, hiv en aids. 
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Bezoeken aan Zuid-Afrika 
 

In juli brachten Saskia en Zoë de Gier en Nel Niks een bezoek van vier weken aan  

Wellington om de projecten te bezoeken en de contacten daar te onderhouden. Het is 

altijd goed om regelmatig naar Zuid-Afrika te gaan zodat er afspraken gemaakt kunnen 

worden, materiaal gekocht/geregeld kan worden en puntjes op de i gezet kunnen 

worden. Natuurlijk onderhouden we vanuit Nederland ook regelmatig contact met NorSa, 

de organisatie waar we mee samenwerken.  

 

Foster Homes: 

Het gaat goed met de vier Foster Homes (waaronder het Baie Dankie huis). Ook ditmaal 

hebben we weer gezien wat een prachtig en intensief werk de Foster Home moeders 

doen. Petje af voor deze vrouwen die elke dag weer klaar staan voor zo’n 6-8 kinderen 

die in hun huis wonen. Deze kinderen hebben vaak al erg veel meegemaakt in hun jonge 

leventje en dat maakt het begeleiden/opvoeden van deze 

kinderen soms lastig. Het is, net als in elk gezin, niet altijd even 

makkelijk om ze groot te brengen. Zeker nu een aantal kinderen 

aan het puberen is. De voorzieningen en materialen zijn in Zuid-

Afrika niet altijd voorhanden en de omstandigheden maken het 

leven niet altijd makkelijk. De liefde van de Foster Home 

moeders doet echter heel veel goeds voor deze kinderen.  

Dankzij een sponsor uit Nederland zijn we met twee Foster 

Homes naar de Mc Donalds geweest. Wat een feest voor de 

kinderen! Zingen en applaudisseren in de bus, lekker spelen bij 

de Mc Donalds en natuurlijk genieten van de Happy Meals en 

Ice-cream.  

We hebben ook spullen kunnen kopen voor de Foster Homes 

zoals o.a. een bankstel, bed, dvd-speler en speelgoed. Ook 

hebben we wat mankementen in de huizen genoteerd zodat 

NorSa die kan laten maken. Bez, de man van Marietjie, werd 

gelijk aan het werk gezet. Op de foto de trotse Foster Home 

moeder Agnes op haar nieuwe bank. 

Het Baie Dankie Huis kreeg tijdens onze reis twee nieuwe 

kinderen. Twee zusjes van zeven en twee jaar oud die met hun 

ouders onder de brug woonden. Ontzettend fijn dat deze meisjes 

nu opgevangen worden. We hebben (school-)kleren en wat 

speelgoed voor hen gekocht dankzij een paar sponsors van Baie 

Dankie. Het zijn twee schatten die helaas al veel te veel mee 

hebben gemaakt in hun leventje. Hopelijk kunnen ze nu echt kind 

zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige persoontjes. 

  

Sponsorkinderen: 

We hebben alle sponsorkinderen die via Baie Dankie worden gesponsord ontmoet. Ook 

hebben we hen schoolspullen en wat lekkers kunnen geven. Het is mooi om te zien hoe 

hard ze groeien en hoe mooi ze zich als persoon ontwikkelen. De verslagen over deze 

kinderen hebben we gemaild naar de sponsors. Het is vaak moeilijk om te lezen dat veel 

van de kinderen het zo zwaar hebben in hun dagelijks leventje. Gelukkig krijgen ze 

goede hulp en begeleiding van NorSa en dat kan gerealiseerd worden door de sponsors 

van Baie Dankie. 
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Schoolkleding: 

Dankzij de Lingelaar in Beesd hebben we veel kinderen in de Doorns blij kunnen maken 

met schoolkleding. De Lingelaar heeft Baie Dankie drie jaar geholpen met geld inzamelen 

en daar zijn we de school heel erg dankbaar voor. De leerlingen van de Lingelaar hadden 

ook kaarten geschreven en meegegeven voor de 

kinderen in Zuid-Afrika. Daar waren de kinderen op 

het project en in de Foster Homes maar wat trots op 

en blij mee. 

 

Foto: Foster Home moeder Lucrecia met een paar 

van haar kinderen 

 

 
Kombuis: 

Helaas is er vanuit de gemeente nog geen vergunning om met de bouw van de nieuwe 

kombuis(keuken) te beginnen. Een groot deel van het geld voor de bouw is gelukkig wel 

al binnen via sponsoring en daar zijn we de sponsors heel erg dankbaar voor. Elke dag 

worden er vanuit de kombuis honderden mensen gevoed en dat is voor hen van 

levensbelang. De oude kombuis voldoet echter niet meer aan de veiligheids- en 

hygiënenormen en moet daarom hoognodig vervangen worden. We hopen snel op goed 

bericht vanuit de gemeente. 

 

Paardrijden: 

Elke maandag gaat een groepje kinderen paardrijden als 

vorm van therapie. Het gaat om kinderen die het thuis 

heel erg moeilijk hebben, die qua gedrag of motoriek veel 

baat hebben bij het paardrijden etc. Er worden allerlei 

oefeningen met het paard gedaan en het is prachtig om te 

zien hoeveel zelfvertrouwen die kleintjes krijgen met zo’n 

groot dier naast zich. Er worden ook opdrachten gegeven 

waardoor meerdere ontwikkelingsgebieden worden 

geoefend (tellen, de kleuren, bewegingsoefeningen, 

verzorging etc.).  

Wat in dit verslag geschreven wordt, is maar een klein deel van wat er allemaal op de 

projecten gebeurt. Zo is er naschoolse opvang waar kinderen huiswerk kunnen maken en 

creatief bezig kunnen zijn. Er worden baby’s opgevangen die voor adoptie gaan. 

Gezinnen krijgen medische zorg op het project of worden begeleid om naar een 

ziekenhuis te gaan. Ook thuis krijgen deze gezinnen hulp bij de opvoeding en ze leren 

omgaan met moeilijkheden. Er zijn in de wijk meerdere kombuizen waar voedsel 

uitgedeeld wordt aan de allerarmsten. Er zijn vier voetbalteams die trainen en 

wedstrijden spelen. Er wordt voorlichting gegeven etc. Fijn dat we dit allemaal met elkaar 

kunnen doen. Wij hier vanuit Nederland door acties en sponsoring en zij daar in Zuid-

Afrika met al hun liefde, tijd en energie. 
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In oktober hebben Koos Niks en Erik de Gier een 

bezoek gebracht aan Zuid-Afrika. Dit ter ere van het 

10-jarig bestaan van NorSa, de organisatie in Zuid-

Afrika waar de Stichting nauw mee samenwerkt. Toen 

wij als familie in 2007 voor een jaar vrijwilligerswerk 

gingen doen in Wellington bestond NorSa uit twee 

mensen: Marietjie en Petra. Op dit moment zijn er 

meer dan 100 mensen in dienst van NorSa. Dat 

betekent dat meer dan 100 gezinnen inkomsten 

hebben en dat al die 100 mensen heel veel kunnen 

betekenen voor heel veel andere gezinnen qua hulp 

en begeleiding.  

Tien jaar geleden begonnen en nu al zoveel bereikt! 

Geweldig dat wij vanaf die beginperiode betrokken 

zijn geraakt bij deze fantastische organisatie en deze 

geweldige mensen!  

Als familie konden we een steentje bijdragen aan de 

organisatie die nog in de kinderschoenen stond 

en kijk nu eens hoe groot ze geworden zijn! Dit alles 

mede door onze bijdrage vanuit Nederland. 

Een speciaal "dankjewel" aan alle sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden.  

Dankzij jullie: 

- krijgen kinderen schoolkleding en kunnen ze naar school; 

- zijn er naschoolse activiteiten als voetbal, kunst, muziek en dans en 

huiswerkbegeleiding; 

- komt er een nieuwe keuken, zodat kinderen en hun gezinnen maaltijden krijgen; 

- is er een Fosterhome, waar kinderen wonen die om welke reden dan ook niet thuis 

kunnen wonen; 

- krijgen kinderen een kerstcadeautje; 

- maar vooral weten de mensen daar dat ze er niet alleen voor staan. Dat er een 

luisterend oor is als dat nodig is, een arm om de schouder valt als troost en dat er 

(medische) hulp is waar nodig. 

Wij zijn trots dat we een verschil kunnen maken in vele levens! Dat mensen een KANS 

krijgen die ze verdienen. Met elkaar maken we het verschil! Baie Dankie! 
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Activiteiten 2016 
 

Om het werk van de Stichting mogelijk te maken hebben er in 2016 weer diverse 

activiteiten plaatsgevonden.  

 

Eind februari hebben we burgemeester Houtman van Leerdam bedankt voor zijn inzet in 

2015. Stichting Baie Dankie was in 2015 millenniumdoel van de gemeente Leerdam; 

daardoor kreeg de stichting extra ondersteuning 

vanuit de gemeente. Burgemeester Houtman was 

zeer betrokken bij de organisatie en dat wilden we 

niet zomaar voorbij laten gaan. Het afgelopen jaar 

hebben we zeer plezierige gesprekken gehad op 

het stadskantoor. Daarnaast was de 

burgemeester aanwezig op diverse markten en 

hielp hij mee op de Mandela dag met het klussen 

bij mensen thuis. Al met al een prachtige bijdrage 

waar we de burgemeester voor hebben bedankt 

met een Zuid-Afrika pakket. 

 

4 juni: Deze dag stond Baie Dankie met een kraam op de Millenniummarkt op het 

Rheilighplein in Leerdam. In de kraam werden o.a. zeeppompjes met leuke teksten erin, 

potten koekjesmix en leuke snoeppotjes voor de juf/meester om te bedanken voor het 

schooljaar verkocht. Het was tevens de aftrap voor de 2e Mandela dag op 9 juli. Er was 

veel belangstelling voor de dag met een mooie opbrengst van € 245,00. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

17 & 18 juni: Namens Baie Dankie heeft een team meegelopen tijdens de Samenloop 

voor Hoop Leerdam. Naast het lopen werd deelgenomen met een kraam, waarvan de 

opbrengst is gedoneerd aan Samenloop voor Hoop. “Met elkaar zorgen we voor een beter 

wereld.....zowel in Zuid-Afrika als in Nederland!” 
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9 juli: In 2009 is 18 juli (geboortedag Nelson Mandela) uitgeroepen tot internationale 

Nelson Mandela dag. De Internationale Nelson 

Mandela dag roept individuen overal ter wereld op 

tot actie en spoort hen aan om hun 

verantwoordelijkheid te nemen om de wereld te 

verbeteren, stap voor stap, net zoals Nelson 

Mandela deed. De VN sluit zich aan bij een oproep 

van de Nelson Mandela Foundation, waarbij zij aan 

iedereen vragen om 67 minuten van hun tijd te 

wijden aan het helpen van anderen. Die 67 minuten 

staan symbool voor de 67 jaren die Nelson Mandela 

gewijd heeft aan humanitaire doelen, als een 

mensenrechtenadvocaat, een gewetensgevangene, 

een internationale vredestichter en de eerste 

democratisch gekozen 

president van een vrij 

Zuid-Afrika. 

 

Als reactie op deze oproep 

is op 9 juli een actiedag 

gehouden om geld in te 

zamelen voor de Stichting. 

Naast het organiseren van 

klussen, waarbij voor 

iedere klus € 8,00 is 

gevraagd omdat op 18 juli 

2016 de Stichting Baie 

Dankie Holland 8 jaar 

bestond, werden er 907 (!) appel- en kersenflappen verkocht 

met medewerking van Bakker Bart. De (netto)opbrengst van 

deze dag was € 853,00.   
 

3 september: De traditionele Proteadag, een ontmoetingsdag voor Zuid-Afrikaanse 

adoptiegezinnen en andere belangstellenden, was weer een succes. Het was ook dit jaar 

een gezellige drukte bij de Baie Dankie kraam, om zoveel mogelijk nieuwe Zuid-Afrika 

spullen te kopen. De organisatie van deze dag, welke plaatsvindt op Camping De 

Hertshoorn in Garderen, zorgt ieder jaar voor een mooi programma voor zowel de 

kinderen als de volwassenen. 

Daarnaast is het erg gezellig 

om oude bekenden of juist 

nieuwe mensen te spreken. De 

opbrengst was € 1.301,30. Dit 

is na de aftrek van de 

inkoopkosten, o.a. aanschaf 

producten in Zuid-Afrika, een 

geweldig resultaat waarmee 

we de kinderen en jongeren in 

Zuid-Afrika kunnen blijven 

steunen. 
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5 december: Begin december vond weer de jaarlijkse 

Sinterklaasactie plaats. Dit jaar is weer een groot aantal 

adressen, verspreidt over verschillende dagen, bezocht. De 

opbrengst was € 1.185,00, een mooi bedrag voor een zeer 

geslaagde actie, opgezet en ingevuld door de actiegroep van 

Baie Dankie.  

 

10 december: Ook op de wintermarkt in Leerdam was Baie 

Dankie weer te vinden met een kraam en werden de bekende 

appel- en kersenflappen van Bakker Bart verkocht. De 

opbrengst was € 290,00.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Acties winkeliers: Ook dit jaar was er weer een statiegeldactie bij de Emté in 

Leerdam. Klanten van de Emté konden hun statiegeldbonnetjes inleveren voor de 

Stichting Baie Dankie. De opbrengst van de ingeleverde bonnetjes in de grote "spaarpot" 

naast de inleverautomaat bedroeg € 134,90.  

 

Supermarkt Plus sponsorde het strooigoed voor de huisbezoeken van Sint en Piet. De 

flyers voor het Sinterklaas bezoek werden gesponsord door Print Pro uit Leerdam.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Overig: Naast deze acties ontvingen we diverse giften. Ook werden giften ontvangen om 

de kinderen en gezinnen een extra ondersteuning of cadeau te geven.  

Basisschool De Lingelaar in Beesd heeft over het schooljaar 2016-2017 opnieuw de 

opbrengst van het zendingsgeld bestemd voor de projecten van Baie Dankie. Ditzelfde 

deed de Kon. Wilhelminaschool in Leerdam. 

 

In het bijzonder kan genoemd worden de sponsorloop die jaarlijks georganiseerd wordt  

op basisschool D‘n Boogerd in Deurne. Met deze school heeft de Stichting erg warme 

contacten.  
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Winst en verliesrekening 2016 
 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   

      

 2015 2016  2015 2016 

Baie Dankie Huis 4.000,00 4.000,00 Maatjes 3.057,00 3.197,00 

Gezinnen 5.730,00 5.880,00 Gezinnen 5.730,00 5.880,00 

Vrijwilligersvergoeding 3.000,00 3.000,00 Eenmalige giften 7.631,65 4.850,00 

Bijdragen Norsa 12.260,00 1.225,00 Bijzondere giften 3.000,00 3.000,00 

Aankopen Zuid-Afrika 1.951,74 1.301,74 Acties 7.157,65 5.175,39 

Overige uitgaven 628,59 896,56 Rente 41,08 20,84 

Betalingsverkeer 195,76 153,50 Nadelig jaarresultaat 1.148,71 0,00 

Voordelig resultaat 0,00 5.666,43    

      

Totaal 27.766,09 22.123,23 Totaal 27.766,09 22.123,23 

 
 

 

Uitgaven 
 

Baie Dankie Huis €  4.000,00 

Per kwartaal wordt € 1.000,00 naar Norsa overgemaakt voor kosten gemaakt voor het 

Baie Dankie Huis zoals voedsel, kleding, gas/licht en wat verder nodig is om het gezin 

draaiende te houden.  

 

Gezinnen €  5.880,00 

Dit betreft de doorbetaling aan Norsa van de ontvangsten van de gezinssponsors. 

 

Vrijwilligersvergoeding €  3.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 2016 familie De Gier en Niks. Deze wordt gedoneerd; zie 

inkomsten. 

 

Bijdragen Norsa € 1.225,00 

Voor de volgende bestedingen zijn in 2016 aan Norsa uitgaven gedaan: 

Muziekinstrumenten Ayabonga € 500,00 

Kamerkast Baie Dankie Huis € 425,00 

Schoolkleding De Doorns € 300,00 

Totaal € 1.225,00 

 

Aankopen Zuid-Afrika € 1.301,74 

In Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan: 

Benodigde spullen voor het Baie Dankie huis, kleding, speelgoed, schoolspullen.  

 

Overige uitgaven € 896,56 

Naast gemaakte onkosten voor acties betreft dit aankopen van artikelen voor de verkoop 

zowel in Nederland (zoals zeeppompjes) als in Zuid-Afrika. 

 

Kosten betalingsverkeer € 153,50 

De bankkosten voor het overmaken van het geld naar Zuid-Afrika zijn vrij hoog. Om deze 

kosten zo beperkt mogelijk te houden vinden doorbetalingen 1 x per kwartaal plaats.  

 

Voordelig jaarresultaat € 5.666,43 

In 2016 was het jaarresultaat voordelig. 
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Inkomsten 
 

Maatjes  € 3.197,00 

Voor (minimaal) € 5,00 per maand kun je “maatjie” (vriend) worden. Hiermee kunnen de 

projecten ondersteund blijven. Per 31 december 2016 bedroeg het aantal “maatjies” 35; 

eind 2015 waren dit er ook 35. 

 

Gezinnen €  5.880,00 

Voor minimaal 10 euro per maand kan een gezin in Zuid-Afrika gesponsord worden. 

Gezinnen die door Norsa ondersteund worden krijgen één keer per maand een 

‘kospakkie’, elke dag soep, opvang op de crèche, (school-)kleding, dekens, medische zorg, 

begeleiding van een careworker (maatschappelijk werker) en verdere noodzakelijke zorg 

en hulp. Per 31 december 2016 bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 36; eind 2015 

waren dit er 33.  

 

Eenmalige giften/dotaties € 4.850,00 

Deze eenmalige giften kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Diverse personen, eenmalige giften, extra giften voor gezinnen €  1.550,00 

Gemeente Leerdam - 250,00 

Basisschool Beesd, zendingsgeld schooljaar 2015-2016 - 500,00 

Kon. Wilhelminaschool, zendingsgeld - 500,00 

St. Pelgrimshoeve, t.b.v. soepkombuis - 1.500,00 

Kerk aan de Linge, t.b.v. soepkombuis - 500,00 

Sponsoring pietenpakken - 50,00 

Totaal € 4.850,00 

 

Bijzondere giften € 3.000,00 

De door de familie De Gier en Niks ontvangen vrijwilligersvergoeding wordt gedoneerd.  

 

Acties € 5.175,39 

Ook in 2016 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten 

hiervan kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Millenniummarkt - 245,00 

Mandela dag - 853,00 

Proteadag  - 1.301,30 

Statiegeldactie Emté - 134,90 

Sinterklaasactie - 1.185,00 

Wintermarkt - 290,00 

Overige verkopen - 166,19 

Sponsorloop Deurne 2016 - 1.000,00 

Totaal € 5.175,39 

 

Rente € 20,84 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 
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Balans per 31 december 2016 
 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2015 2016  2015 2016 

Bank, rc 4.729,03 5.480,08 Eigen vermogen 1.712,69 7.379,12 

Bank, spaar 7.006,74 4.527,58 Crediteuren 14.590,00 3.090,00 

Kas 435,77 461,46    

Debiteuren 4.131,15 0,00    

      

Totaal 16.302,69 10.469,12 Totaal 16.302,69 10.469,12 

 
 

 

Activa 
 

Bank, rekening-courant €  5.480,08 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2016. 

 
Bank, spaarrekening €  4.527,58 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2016. 

 
Kas €  461,46 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2016. 

 

 

Passiva 
 

Eigen Vermogen € 7.379,12 

Eigen Vermogen per 1 januari 2016 € 1.712,69 

Jaarresultaat 2016 -  5.666,43 

Eigen Vermogen per 31 december 2016 € 7.379,12 

 

Crediteuren €  3.090,00 

Norsa, afdracht 4e kwartaal 2016 - 2.890,00 

Diaconie Geref. Kerk, gift t.b.v. The A-team - 200,00 

Totaal € 3.090,00 
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Tot slot….. 
In de zomer van 2017 zal een groep jongeren samen met de stichting Baie Dankie 

Holland de Zuid-Afrikaanse organisatie NORSA gaan ondersteunen.  

De groep jongeren met begeleiders gaan zich gedurende 3 weken ter plaatse inzetten om 

NORSA en Baie Dankie te ondersteunen. 

Uiteraard is NORSA het eerste doel van "The Africa Team", maar een ander doel is zeker 

ook de ervaringen die de deelnemers opdoen daar ter plaatse en in de voorbereidingen 

er naartoe. Natuurlijk willen ze niet met lege handen aankomen en daarom is in 2016 gestart 
met sponsoracties.  Naast eenmalige acties is er ook een klussendienst actief. Het 

opgehaalde bedrag bedroeg eind 2016 circa € 20.000,00. De organisatie, ondersteuning en 
financiële zaken van deze reis wordt verzorgd vanuit Kerk aan de Linge in Leerdam. 
 


