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Algemeen 
 

Op 18 juli 2008 is de Stichting Baie Dankie Holland opgericht. Het was dit jaar alweer vijf 

jaar dat in Zuid-Afrika vele kinderen, jongeren en volwassenen in de krottenwijken van 

Wellington/Paarl en De Doorns gesteund worden 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 geven we 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. 

 Verzorgen van voedselpakketten. 

 Aanbieden van sportmogelijkheden voor kinderen. 

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

 Bouwen van Wendyhuisjes. 

 Organiseren spelletjesdagen. 

 Kerstcadeaus voor de kinderen. 

 Voorlichting over TBC, HIV en AIDS. 
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Activiteiten 2013 
 

Ook in 2013 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.  

 

O.R.S. Lek en Linge 

Op O.R.S. Lek en Linge is op 2 mei 2013 een actie gehouden voor Stichting Baie Dankie. 

Iedere maand worden er op 1 dag allerlei hapjes verkocht voor een goed doel. Toen Jory 

dit hoorde wist hij wel een goed doel. Op deze dag werden er broodjes knakworst, 

smooties, cup cakes en ijsjes verkocht voor het goede doel. De opbrengst van de actie 

leverde € 200,91 op. Super bedankt alle leerlingen en docenten van O.R.S. Lek en Linge. 

De oma van Jory was op dat moment nog in Zuid-Afrika en regelde dat het meisjes team 

van Norsa eindelijk voetbalschoenen kreeg om te voetballen. Op je blote voeten of op 

sokken schiet dat natuurlijk niet zo op. De meisjes waren er ontzettend blij mee. Zo zie 

je maar weer dat een actie hier in Nederland grote gevolgen heeft voor kinderen en 

jongeren in Zuid-Afrika. 

 

Rabo Fietsdag 

Op zaterdag 6 juli is meegedaan aan de eerste Rabo Fietsdag. Op deze dag stapten vijftig 

verenigingen en stichtingen uit De Vijfheerenlanden op de pedalen voor hun club. Door 

samen te fietsen door De Vijfheerenlanden, een route van ca. 40 kilometer, kon een 

bedrag voor de stichting bij elkaar gefietst worden. De opbrengst bedroeg € 260,00. 

 

Proteadag 

Op zaterdag 31 augustus was het weer zover: de jaarlijkse Proteadag, een 

ontmoetingsdag voor Zuid-Afrikaanse adoptiegezinnen. De protea is de Zuid-Afrikaanse 

nationale bloem. De organisatie van deze dag zorgt ieder jaar weer 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. Baie Dankie staat ieder jaar op de 

markt om producten die we meenemen uit Zuid-Afrika te verkopen. De verkoop liep 

prima. De opbrengst van deze dag was € 652,00. Zoë had haar eigen kraam. Zij 

verkocht naast onze kraam haar eigen speelgoed en de opbrengst was voor de kinderen 

in Zuid-Afrika. Al met al was het weer een mooie en geslaagde dag. Dank aan de 

organisatie en alle mensen die ieder jaar weer de kraam bezoeken. 

 

Veiling van Beloften 

Zaterdag 14 september heeft in de Bethelkerk (Kerk aan de Linge) in Leerdam de Veiling 

van Beloften plaatsgevonden. Na de gezellige BBQ schoven ongeveer 200 mensen in de 

kerkbanken voor de Veiling van Beloften. Op de beamer kwamen alle veilingnummers 

voorbij. Er werd goed geboden maar ook druk onderhandeld. Uiteindelijk zijn bijna alle 

77 beloften geveild. De veilingnummers van Baie Dankie hebben € 2.274,50 opgebracht. 

Wij willen alle aanbieders van de beloften hartelijk bedanken voor hun leuke vrijwillige 

bijdragen. Zonder het aanbod van uw beloften hadden we namelijk geen Veiling van 

Beloften kunnen houden. Maar ook de kopers willen wij bedanken. Buiten uw steun 

hadden wij niet deze mooie opbrengst kunnen realiseren. Wij wensen alle aanbieders en 

kopers heel veel plezier met de uitvoering van de beloften en hopen op een hechtere 

groei van diverse contacten binnen onze gemeente. BEDANKT!  

 

5-jarig jubileum Baie Dankie  

Zaterdag 28 september vierde Baie Dankie haar 5-jarig bestaan. Op deze dag wilde de 

stichting stilstaan bij het werk dat gebeurt maar vooral de mensen bedanken die dit werk 

al 5 jaar mogelijk maken. In de Bethelkerk in Leerdam werd dit gevierd met een 

presentatie, een djembe-workshop, een foto-overzicht en een Zuid-Afrikaanse braai. Veel 

vrienden, sponsoren, familie en belangstellenden maakten gebruik van de gelegenheid 

om langs te komen. Onder het genot van een drankje, zelfgemaakte Zuid-Afrikaanse 

taarten en een hapje kon iedereen in een Afrikaanse stemming komen en tegelijkertijd 

kijken naar het werk van de afgelopen 5 jaar. Door alle financiële acties is er de 
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afgelopen 5 jaar een bedrag van bijna € 120.000,00 terecht gekomen bij de projecten in 

Wellington en De Doorns. Vele kinderen, jongeren en gezinnen hebben daardoor kunnen 

eten en zijn blijven leven, konden naar school, volgden een opleiding of werden van de 

straat gehouden door lekker te kunnen voetballen. Voor dat geld en al die inzet: BAIE 

BAIE DANKIE. 

 

Basisschool De Lingelaar 

Basisschool De Lingelaar in Beesd heeft in 2013 besloten zendingsgeld te bestemmen 

voor de projecten van Baie Dankie. Op de maandag na de herfstvakantie heeft Erik een 

presentatie gegeven op de basisschool voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Erik liet een 

filmpje zien over de jongerenreis, vertelde over het project en liet nog wat foto's zien 

over het werk. De leerlingen luisteren aandachtig en een half uur is dan snel voorbij. Baie 

Dankie is erg blij met deze actie van de leerlingen. De opbrengst wordt in 2014 

verwacht.  

 

Sponsorloop basisschool d’n Bogerd Deurne 

Begin van het jaar is een gift van € 1.200,00 vanuit de jaarlijkse sponsorloop op 

basisschool d’n Bogerd in Deurne ontvangen voor een nieuw Baie Dankie Huis. De 

ontvangen gift aan het eind van het jaar bedroeg € 1.000,00. Hiervoor wordt nog een 

bestemming bepaald. 

  

Sinterklaas  

In de periode 30 november–5 december hebben er weer de Sinterklaas bezoekjes 

plaatsgevonden. De opbrengst was € 325,00. 

 

Statiegeldactie Emte  

In september 2013 is gestart met een statiegeldactie bij de Emte Leerdam. Klanten van 

de Emte konden hun statiegeldbonnetjes inleveren voor de Stichting Baie Dankie. De 

opbrengst van de ingeleverde bonnetjes in de grote "spaarpot" naast de inleverautomaat 

bedroeg in de periode september-december € 273,40. De actie is met drie maanden 

verlengd tot en met maart 2014. Natuurlijk willen we de Emte heel erg bedanken voor dit 

initiatief en ook iedereen die de bonnetjes hebben gedoneerd.  

 

Overig 

Naast deze acties ontvingen we van diverse mensen extra giften vooral rond de 

kerstdagen om de kinderen en gezinnen een extra ondersteuning te geven. Iedereen 

ontzettend bedankt voor deze spontane acties. 

 

Bezoek aan Zuid-Afrika 

In april en oktober hebben er bezoeken aan de projecten in Zuid-Afrika plaatsgevonden. 
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Winst en verliesrekening 2013 
 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   

      

 2012 2013  2012 2013 

Baie Dankie Huis 3.900,00 3.400,00 Maatjes 2.432,00 2.527,00 

Gezinnen 5.850,00 5.795,00 Gezinnen 5.850,00 5.795,00 

Vrijwilligersvergoeding 3.000,00 3.000,00 Eenmalige giften 6.065,00 3.770,00 

Bijdragen Norsa 4.550,50 1.025,00 Bijzondere giften 3.000,00 3.000,00 

Aankopen Zuid-Afrika 2.007,50 878,91 Acties 5.708,10 6.335,81 

Overige uitgaven 0,00 495,02 Rente 196,02 103,62 

Betalingsverkeer 196,22 144,74    

Kamer van Koophandel 24,08 0,00    

Website 29,85 30,25    

Voordelig jaarresultaat 3.693,47 6.762,51    

      

Totaal 23.251,12 21.531,43 Totaal 23.251,12 21.531,43 

 
 

 

Uitgaven 
 

Baie Dankie Huis €  3.400,00 

Per kwartaal wordt een bedrag van € 850,00 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 €  5.795,00 

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

 

Vrijwilligersvergoeding €  3.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 2013 familie De Gier en Niks. Deze wordt gedoneerd; zie 

inkomsten. 

 

Bijdragen Norsa € 1.025,00 

Aan Norsa zijn dit jaar de volgende specifieke betalingen gedaan: 

Voetbalschoenen (actie O.R.S. Lek en Linge) € 200,00 

Betonpad De Doorns   - 360,00 

Buitenkraan Sandhills - 35,00 

Diverse aankopen  - 180,00 

Bijdrage Kerst - 250,00 

Totaal € 1.025,00 

 

Aankopen Zuid-Afrika € 878,91 

In Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan: 

Kleding, beddegoed, diverse aankopen tbv Baie Dankie huis, cadeaus.  

 

Overige uitgaven € 495,02 

Artikelen voor de verkoop € 285,02 

Spandoek - 60,00 

Onkosten-djembe workshop Baie Dankie middag - 150,00 

Totaal € 495,02

  

 

Kosten betalingsverkeer € 144,74 
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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.  

 

Website € 30,25 

Dit betreft de kosten voor de website. 

 

Voordelig jaarresultaat € 6.762,51 

In 2013 was het jaarresultaat positief. Hiervan is € 6.274,50 gereserveerd en € 488,01 

toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 

 

 

 

Inkomsten 
 

Maatjes  € 2.527,00 

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

projecten ondersteund blijven.  

Per 31 december 2013 bedroeg het aantal “maatjies” 34; eind 2012 waren dit er 33. 

 

Gezinnen €  5.795,00 

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

Gezinnen die door Norsa ondersteund worden krijgen een 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 2013 bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 33; eind 2012 waren 

dit er 31.  

 

Eenmalige giften/dotaties € 3.770,00 

Deze eenmalige giften kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

ZWO Gereformeerde Kerk, gift €  500,00 

St. Baie Dankie - 1.300,00  

Diverse personen, eenmalige giften, extra (kerst)giften voor gezinnen - 1.970,00 

Totaal € 3.770,00 

 

Bijzondere giften € 3.000,00 

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

 

Acties € 6.335,81 

Ook in 2013 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten 

hiervan kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

O.R.S. Linge € 200,91 

Proteadag, verkopen  - 652,00 

Kerk aan de Linge, Veiling van Beloften - 2.274,50 

Deelname Millenniumavond - 150,00 

Sponsorloop Deurne - 2.200,00 

Rabo Fietsdag - 260,00 

Statiegeldactie Emte - 273,40 

Sinterklaasactie - 325,00 

Totaal € 6.335,81 

 

Rente € 103,62 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 
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Balans per 31 december 2013 
 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2012 2013  2012 2013 

Bank, rc 2.100,88 1.296,17 Eigen vermogen 10.750,31 11.238,32 

Bank, spaar 9.234,08 16.837,70 Reservering 1.100,00 7.374,50 

Kas 555,35 98,95 Crediteuren 40,00 0,00 

Debiteuren 0,00 380,00    

      

Totaal 11.890,31 18.612,82 Totaal 11.890,31 18.612,82 

 
 

 

Activa 
 

Bank, rekening-courant €  1.296,17 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2013. 

 
Bank, spaarrekening €  16.837,70 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2013. 

 
Kas €  98,95 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2013. 

 

Debiteuren € 380,00 

Diverse gezinssponsors. 

 

 

Passiva 
 

Eigen Vermogen €  11.238,32 

Eigen Vermogen per 1 januari 2013 € 10.750,31 

Toevoeging van voordelig jaarresultaat 2013 - 488,01 
Eigen Vermogen per 31 december 2013 € 11.238,32 

 

Reservering €  7.374,50 

Reservering per 1 januari 2013 voor Wendyhuisjes - 1.100,00 

Toevoeging 2013:  

Baie Dankie huis - 5.274,50 

- ZWO Gereformeerde Kerk, gift 500,00 

- St. Baie Dankie 1.300,00  

- Kerk aan de Linge, Veiling Beloften 2.274,50 

- Sponsorloop Deurne 1.200,00 

Nog te bepalen bestemming Sponsorloop Deurne - 1.000,00 

Reservering per 31 december 2013 € 7.374,50 
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