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Algemeen 
 

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

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

Wellington 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 2014 
 

Bezoek aan Zuid-Afrika; hoe gaat het daar? 

Ook dit jaar hebben er weer twee bezoeken aan de projecten in Zuid-Afrika 

plaatsgevonden. 

Wat vooral te merken is bij zo’n bezoek is dat de kinderen op het project veel rustiger 

zijn dan een aantal jaren terug. Ze luisteren beter, komen rustig contact zoeken, 

begrijpen het Afrikaans waardoor we goed met hen konden communiceren etc. Het 

voordeel daarvan is ook dat ze straks op de basisschool gelijk goed mee kunnen komen. 

Al met al goede verbeteringen. Ook het stenengebouw ziet er prachtig uit en wordt goed 

gebruikt. Er zijn overdag verpleegkundigen die advies en medische zorg geven aan de 

mensen uit de wijk. Na schooltijd komen er veel jongeren om huiswerk te maken of 

activiteiten te volgen zoals “kunst”.  

  

Op het project was het elke dag weer een feest om te komen en wat te spelen met de 

kids. Af en toe namen we wat mee zoals ballonnen (vindt ouma Nel leuk joh), fluitjes en 

Loom-bandjes. Die loomarmbandjes waren gemaakt door kinderen uit Nederland (een 

school uit Beesd, De BSO van Dennis en leerlingen bij Saskia uit de klas). Ze vonden het 

prachtig om ze te krijgen. Koos had een leuke act met een zakdoek. Daar maakte hij een 

muis van en liet die wegspringen. Grote hilariteit, maar als de kinderen het zelf 

probeerden deed die muis helemaal niks. Grote verbazing. Groot applaus voor “oupa 

Koos” die een zakdoek tot leven kan maken.  

 

De Foster Homes zien er netjes en verzorgd uit. De kinderen die daar wonen krijgen 

liefde, aandacht, eten en veiligheid. Gemiddeld wonen er zo’n 6 á 8 kinderen in zo’n 

huis.  
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Op dit moment heeft NorSa vier Foster Homes waaronder het Baie Dankie huis. Het Baie 

Dankie huis gaat binnenkort over naar een ander Foster Home en die Foster moeder en 

kinderen die daar nu inzitten gaan naar een huis dat nu nog verbouwd wordt. Onze 

stichting financiert dat huis zodat het Baie Dankie huis ook in bezit komt van NorSa en 

onze stichting. Op dit moment zitten de kinderen van het Baie Dankie huis namelijk in 

het huis van Daphne, de Fostermoeder. Dat huis is van haarzelf en daardoor konden er 

nooit grote verbouwingen plaatsvinden omdat het in haar bezit is.   

  

We hebben ook de clustergezinnen bezocht. Dat zijn de gezinnen die door mensen uit 

Nederland via Baie Dankie financieel gesponsord worden. Het is altijd weer heel 

indrukwekkend om die gezinnen te bezoeken. Bij sommige zie je goede vooruitgang en 

bij anderen soms weer niet. Dat maakt zo’n bezoek best emotioneel. Zo zijn er een opa 

en oma die voor hun twee kleinkinderen zorgen en sinds kort een stenen huisje van de 

regering hebben gekregen. Ze wonen nu droog en wat warmer en veiliger. Al wil dat niet 

zeggen dat ze er financieel ook op vooruit zijn gegaan. Ze hebben nog steeds hetzelfde 

te besteden en zijn dan ook afhankelijk van NorSa en onze stichting. Door een extra gift 

hebben we dit gezinnetje blij kunnen maken met kleding, schoenen, keukenspullen en 

een bezoek aan een oorspecialist. Oma gaf aan dat ze het zo fijn vindt dat ze niet 

vergeten worden door mensen uit Nederland. Ze hebben zo weinig, maar zijn zo 

dankbaar! Dat was erg mooi om te horen. 

Bij een ander gezin hing aan de muur nog een foto van ons van het jaar dat we daar 

woonden. Ook bij een ander gezin kwam het meisje van twaalf nog trots die foto laten 

zien. Het is bijzonder om te merken dat mensen zo blij zijn om je weer te zien. Het geeft 

hen heel veel kracht dat ze niet vergeten worden.  

  

Koos, Erik, Jory en Sipho hebben vooral veel klusjes gedaan zoals reparaties, 

opbergruimte maken, spullen kopen voor in de kombuis (keuken) en voor de 

voetbalteams etc. 

Erik is ook regelmatig mee geweest met de voetbalteams. Onze jongens hebben zelfs 

een keer meegevoetbald. Al blijft het warmlopen toch echt een vak apart daar (een soort 

ritmische dans). Met het damesteam naar een voetbalwedstrijd is 

ook een hele belevenis: hard zingend en swingend in de NorSa 

bus.  

  

Het is mooi om te zien dat die kleine jochies van zo’n zeven jaar 

geleden waar Dennis en Erik voor het eerst mee gingen voetballen 

om ze van de straat te halen nu de trainers en leiders zijn. Het 

geeft hen een doel in het leven. Op deze manier hangen ze niet 

op de straat rond en houden ze zich niet bezig met criminaliteit.  

Elke dag hadden we natuurlijk even werkoverleg bij de Wimpy 

(met een cremachino). Ze kennen ons daar allemaal al en 

vertelden bijvoorbeeld aan Nel en Saskia dat de mannen al 

geweest waren. 

  

De dames (Nel, Saskia en Zoë) hebben zich vooral bezig 

gehouden met spullen kopen voor de gezinnen, het babyhuis 

bezoeken, pannenkoeken bakken voor de mensen uit de wijk 

(zo’n 200) en de kinderen uit de Foster Homes meenemen naar 

de Mac Donalds. Ook hebben we de Trompoppies bezocht. 

Simonê van het Baie Dankie huis moest meedoen en als ze een 

prijs had kunnen winnen met enthousiasme en de slappe lach 

dan was zij de winnares geworden. De stok opvangen was wat 

lastiger voor haar. Haar zus, Claudia, is nu “afrigtster” van zo’n 

25 a 30 trompoppies. Wat een talent. Prachtig om te zien hoe 

ze zo’n grote groep begeleidt en als juf alles regelt. 
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Het babyhuis werd net in gebruik genomen toen wij aankwamen. Op onze eerste dag 

gingen Nel, Saskia en Zoë twee baby’tjes uit een ziekenhuis halen. Ze waren erg klein. 

Het meisje was met 34 weken geboren en was net een weekje oud. Marietjie van NorSa 

gaf Saskia een luiertje en rompertje om aan te trekken, maar ze kon er nog in zwemmen 

zo groot was het. Haar armpjes en beentjes waren zo ontzettend dun. 

De afgelopen weken is ze goed gegroeid en al snel had ze door hoe ze moest drinken. 

Toen we de baby’s uit het ziekenhuis haalden werd onze kofferbak van de auto 

gecontroleerd of we geen patiënten het ziekenhuis uit smokkelden. Waarom we twee 

baby’s bij ons op schoot hadden werd niet gevraagd. Hoezo schijnveiligheid?  
In het babyhuis worden zes baby’s opgevangen die voor adoptie gaan. Deze opvang is in 

het gedeelte waar wij gewoond hebben in het jaar Zuid-Afrika. Het was de slaapkamer 

van onze jongens. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn ook nog een dag naar De Doorns geweest. Naast de reguliere opvang is daar ook 

een opvang voor kinderen met een beperking. Het is een feest om in hun klaslokaaltje te 

zijn. Wat een plezier en gezelligheid daar. Ze genieten van alle aandacht, een ballon, 

even naar buiten gedragen worden en ga zo maar door. Met veel liefde worden ze 

verzorgd door hun begeleidsters. Die op hun beurt weer o zo dankbaar waren voor de 

spullen die we voor hen gekocht hadden dankzij sponsors uit Nederland: o.a. dekens, 

papbakjes, een klok, puzzels en ballen. 

 



Jaarverslag Baie Dankie 2014 
 Pagina 6 
 

Om het werk van de stichting mogelijk te maken zijn in 2014 weer diverse acties 

gehouden.  

 

Tuinfair 

Zaterdag 10 mei 2014 is de 1e tuinfair van Baie Dankie georganiseerd. Om 10.00 uur 

ging de tuin van Koos en Nel open. Op deze dag werden er allerlei tweedehands spullen 

verkocht zoals boeken, speelgoed, kleding, Afrikaanse sieraden en andere artikelen. Er is 

een rad van fortuin gehouden en er was iets te eten en te drinken. De kinderen konden 

zich laten schminken. Ondanks dat het een regenachtige dag was, bedroeg de opbrengst 

€ 530,00. 

 

Voetbalpoule 

Tijdens het WK-voetbal in Brazilie is er een voetbalpoule gehouden. De inleg bedroeg 

€5,00. De opbrengst van € 305,00 is besteed aan de voetbalteams in Zuid-Afrika. 

Uitgeverij Het Kontakt besloot om ook € 500,00 over te maken voor dit doel en zo 

leverde deze actie een bedrag van € 805,00 op. Een geweldig resultaat, baie dankie 

allemaal namens de nieuwe bafana bafana spelers. 

 

Proteadag 

Op zaterdag 30 augustus vond de jaarlijkse Proteadag, een ontmoetingsdag voor Zuid-

Afrikaanse adoptiegezinnen en andere belangstellenden, plaats op Camping De 

Hertshoorn in Garderen. 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. Dit jaar was deze dag erg 

speciaal omdat Marita uit Zuid-Afrika aanwezig was. Zij is zeer betrokken geweest bij de 

vele adopties en daarmee ook de Nederlandse gezinnen. Baie Dankie staat ieder jaar op 

de markt om producten die worden gekocht in Zuid-Afrika te verkopen. Dit jaar werd er 

ook geschminkt. Het schminken viel letterlijk in het water door de vele regen op deze 

dag. De verkoop verliep echter prima. De shirtjes, jasjes, tasjes, bordjes en vele andere 

spullen vlogen over de toonbank en er was een mooie opbrengst van € 1.297,50. Na 

aftrek van de inkoopkosten is een geweldig resultaat behaald waarmee we de kinderen 

en jongeren in Zuid Afrika kunnen blijven steunen. 

 

Basisschool De Lingelaar 

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

voor de projecten van Baie Dankie. De ontvangen opbrengst over het schooljaar 2013-

2014 bedroeg € 500,00.  

 

Sinterklaas  

Begin december vond weer de jaarlijkse Sinterklaasactie plaats. Dit jaar zijn 24 

adressen, verspreidt over verschillende dagen, bezocht. Er waren meerdere Sinterklazen 

en Pieten die zich enorm hebben ingezet. De opbrengst was ruim € 850,00 een geweldig 

bedrag voor een zeer geslaagde actie, opgezet en ingevuld door de actiegroep van Baie 

Dankie.  

 

Statiegeldactie Emté  

In september 2013 is gestart met een statiegeldactie bij de Emté Leerdam en deze liep 

door in 2014. 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 in 2014 € 460,70. Natuurlijk willen we de Emté heel 

erg bedanken voor dit initiatief en ook iedereen die de bonnetjes heeft gedoneerd.  

 

Overig 

Naast bovenstaande acties ontvingen we van diverse mensen en een aantal bedrijven 

giften. Ook vond er een particuliere actie plaats en werden extra giften ontvangen om de 

kinderen en gezinnen een extra ondersteuning te geven.  
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Millenniumproject 

Vrijdagavond 7 november 2014 was in Leerdam de jaarlijkse bijeenkomst waar het 

nieuwe millenniumproject werd gekozen. Al vele jaren doen wij mee aan deze verkiezing 

en .......... BAIE DANKIE IS PROJECT VAN HET JAAR 2015. We zijn enorm blij met deze 

uitslag. Een bekroning op het vele werk dat we met elkaar doen en het verschil wat we 

maken voor kinderen en jongeren in Zuid-Afrika. Het is prachtig om een jaar lang de 

volledige aandacht van de gemeente Leerdam te krijgen voor onze prachtige projecten. 

We zijn iedereen dankbaar voor de jarenlange bijdrage en betrokkenheid bij de stichting 

Baie Dankie; het is dan ook zeker jullie prijs. 
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Winst en verliesrekening 2014 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   

      

 2013 2014  2013 2014 

Baie Dankie Huis 3.400,00 3.550,00 Maatjes 2.527,00 2.847,00 

Gezinnen 5.795,00 5.520,00 Gezinnen 5.795,00 5.520,00 

Vrijwilligersvergoeding 3.000,00 3.000,00 Eenmalige giften 3.770,00 3.001,61 

Bijdragen Norsa 1.025,00 22.092,37 Bijzondere giften 3.000,00 3.000,00 

Aankopen Zuid-Afrika 878,91 2.459,92 Acties 6.335,81 7.840,25 

Overige uitgaven 495,02 1.224,02 Rente 103,62 127,96 

Betalingsverkeer 144,74 211,68 Nadelig jaarresultaat 0,00 15.751,42 

Website 30,25 30,25    

Voordelig jaarresultaat 6.762,51 0,00    

      

Totaal 21.531,43 38.088,24 Totaal 21.531,43 38.088,24 

 
 

Uitgaven 
 

Baie Dankie Huis €  3.550,00 

Per kwartaal wordt een bedrag 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. Tot en met het 3e kwartaal bedroeg de betaling € 850,00 per 

kwartaal. Vanaf het 4e kwartaal wordt € 1.000,00 overgemaakt.  

 

Gezinnen €  5.520,00 

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

 

Vrijwilligersvergoeding €  3.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 2014 familie De Gier en Niks. Deze wordt gedoneerd; zie 

inkomsten. 

 

Bijdragen Norsa € 22.092,37 

Aan Norsa zijn betalingen gedaan voor: 

Baie Dankie Huis € 15.856,82 

Voetbalteam € 1.300,00 

Kangaroe moeders   - 500,00 

Oorarts Machiano  - 35,00 

Geschenken - 145,00 

Schooltassen - 100,00 

Acties gehouden door derden - 4.155,55 

Totaal € 22.092,37 

 

Aankopen Zuid-Afrika € 2.459,92 

In Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan voor: 

aankopen ten behoeve van Baie Dankie huis, kleding, cadeaus.  

 

Overige uitgaven € 1.224,02 

Artikelen voor de verkoop aangekocht in Zuid-Afrika € 765,67 

Winkelwagenmuntjes voor verkoop - 111,32 

Onkosten Sinterklaasactie - 142,03 

Verrekening Norsa - 205,00 

Totaal € 1.224,02

  

Kosten betalingsverkeer € 211,68 
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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. 

 

 

Inkomsten 
 

Maatjes  € 2.847,00 

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

projecten ondersteund blijven.  

Per 31 december 2014 bedroeg het aantal “maatjies” 34; eind 2013 waren dit er 33. 

 

Gezinnen €  5.520,00 

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 2014 bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 34; eind 2013 waren 

dit er 33.  

 

Eenmalige giften/dotaties € 3.001,61 

Deze eenmalige giften kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Diverse personen, eenmalige giften, extra giften voor gezinnen €  1.595,00 

Diverse bedrijven, giften - 706,61 

Gemeente Leerdam, actie Zeg NEE tegen armoede - 200,00  

Basisschool Beesd, zendingsgeld schooljaar 2013-2014 - 500,00 

Totaal € 3.001,61 

 

Bijzondere giften € 3.000,00 

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

 

Acties € 7.840,25 

Ook in 2014 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten 

hiervan kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Fam. Mooijkind, diverse acties € 3.795,55 

St. Jozefparochie Deurne - 400,00 

Koningsmarkt - 30,00 

Tuinfair - 531,50 

Voetbalpoule - 305,00 

Proteadag, verkopen  - 1.297,50 

Overige verkopen - 170,00 

Statiegeldactie Emté - 460,70 

Sinterklaasactie - 850,00 

Totaal € 7.840,25 

 

Rente € 127,96 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 

 

Nadelig jaarresultaat € 15.751,42 

In 2014 was het jaarresultaat nadelig, en is te specificeren als volgt: 

Eenmalige uitgave voor Baie Dankie Huis €  15.856,82 

Exploitatieresultaat 2014, voordelig - -105,40 

Totaal € 15.696,42 
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Balans per 31 december 2014 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2013 2014  2013 2014 

Bank, rc 1.296,17 4.739,87 Eigen vermogen 11.238,32 2.861,40 

Bank, spaar 16.837,70 965,66 Reservering 7.374,50 0,00 

Kas 98,95 500,87 Crediteuren 0,00 3.375,00 

Debiteuren 380,00 30,00    

      

Totaal 18.612,82 6.236,40 Totaal 18.612,82 6.236,40 

 
 

Activa 
 

Bank, rekening-courant €  4.739,87 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2014. 

 
Bank, spaarrekening €  965,66 

Dit betreft het saldo op de spaarrekening per 31 december 2014. 

 
Kas €  500,87 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2014. 

 

Debiteuren € 30,00 

Norsa, nog te verrekenen. 

 

 

Passiva 
 

Eigen Vermogen €  2.861,40 

Eigen Vermogen per 1 januari 2014 € 11.238,32 

Toevoeging jaarresultaat 2014 - 105,40 

Onttrekking t.b.v. Baie Dankie Huis - - 8.482,32 
Eigen Vermogen per 31 december 2014 € 2.861,40 

 

Reservering €  0,00 

Reservering per 1 januari 2014  - 7.374,50 

Ontrekking 2014 t.b.v. Baie Dankie Huis  - - 7.374,50 

Reservering per 31 december 2014 € 0,00 

 

Crediteuren € 3.375,00 

Norsa, 4e kwartaal 2014. 
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