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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. 

 Verzorgen van voedselpakketten. 

 Aanbieden van sportmogelijkheden voor kinderen. 

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

 Bouwen van Wendyhuisjes. 

 Organiseren spelletjesdagen. 

 Kerstcadeaus voor de kinderen. 

 Voorlichting over tbc, hiv en aids. 

 

 

 

  



Jaarverslag Baie Dankie 2015 
 Pagina 3 
 

Activiteiten 2015 
 

Om het werk van de Stichting mogelijk te maken hebben er in 2015 weer diverse 

activiteiten plaatsgevonden.  

 

 

28 maart: Baie Dankie was het eerste goede doel dat gebruik mocht maken van een 

gratis kraam op de zaterdagmarkt in Leerdam. Met o.a. een grote vaas aan chocolade 

eitjes was de opbrengst € 96,10. 

 

 

9 mei: In 2009 is 18 juli (de geboortedag van 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 vraagt 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. Inhakend op deze 

oproep heeft Stichting Baie Dankie Holland 

op 18 juli 2015 een grootse klussendag 

georganiseerd. Deze dag is op 9 mei 

gelanceerd op het kerkplein van de Grote 

kerk in Leerdam. De opbrengst deze dag, naast het binnenhalen van klussen en klussers, 

bedroeg € 75,60. 

 

 

6 juni: In het dorpshuis in Asperen is een fair gehouden. Op deze dag werden er allerlei 

tweedehands spullen verkocht zoals boeken, 

speelgoed, kleding, maar ook Afrikaanse 

souvenirs. Ook werden zeeppompjes te koop 

aangeboden, een actie waarmee begin dit jaar is 

gestart. Voor € 3,50 worden zeeppompjes 

verkocht met Zuid-Afrikaanse uitspraken en 

afbeeldingen. Leuk om te krijgen, leuk om te 

geven en een leuke ondersteuning van de 

stichting. Er is deze dag een rad van fortuin 

gehouden en er was iets te eten en te drinken. De kinderen konden zich vermaken in de 

kinderhoek en zich laten schminken. De opbrengst was € 785,90. 

 

 

13 juni: De kraam op de Vrijmarkt/Millenniummarkt in Leerdam werd geopend door de 

burgemeester van Leerdam, omdat Baie 

Dankie Millenniumdoel 2015 was. De 

burgemeester was daardoor dit jaar 

ambassadeur voor de stichting. Er was 

veel belangstelling voor de dag die we 

konden afsluiten met een mooie 

opbrengst: zes klussen voor de 

Mandeladag en € 180,50. 
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18 juli: Voor zeven euro per 67 minuten gingen zo’n 25 vrijwilligers aan de slag om 67 

klussen te klaren. De zeven euro stond voor het aantal jaren dat stichting Baie Dankie 

bestaat. Ook burgemeester Houtman van Leerdam was één van de vrijwilligers. Als 

ambassadeur van de stichting zette hij zijn beste beentje voor. Het was een geweldige 

dag; een mooie actie, goede contacten en verkoop van appelflappen van Bakker Bart. De 

opbrengst van deze eerste Mandeladag was € 735,75. 

  

 

29 augustus: De traditionele Proteadag, een ontmoetingsdag voor Zuid-Afrikaanse 

adoptiegezinnen en andere belangstellenden, was weer een succes. Er was een ware 

stormloop naar 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 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. De 

opbrengst was € 1.233,50. Na 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. 

 

 

3 oktober: Voor alle betrokkenen, sponsoren en maatjies is een gezellige middag 

georganiseerd. Aan de hand van een presentatie werd verteld over de projecten die 

gesteund worden met de ontvangen gelden. Ook was er een Zuid-Afrikaanse quiz en een 

heerlijke high-tea.  

 

 

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

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

Sinterklazen en Pieten die zich enorm hebben ingezet. De opbrengst was € 810,00, een 

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

Baie Dankie.  
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17 december: Stichting Baie Dankie was, als goede doel, met een kraam aanwezig op de 

kerstmarkt voor het personeel van de gemeente 

Giessenlanden. Tijdens deze kerstmarkt kon het 

personeel zelf een kerstpakket samenstellen bij 

diverse kraampjes. De bij de kraam van Baie 

Dankie ingeleverde muntjes waren goed voor een 

bedrag van € 442,00. 

 

    

 

 

 

Acties supermarkten: De statiegeldactie bij de Emté in Leerdam, gestart in 2013, liep 

door tot en met juni 2015. 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 over dit halfjaar bedroeg € 287,55. In mei 

werd bij de Albert Heijn in Leerdam eenzelfde actie gehouden. De opbrengst daarvan 

bedroeg € 477,75. Supermarkt Plus heeft voor € 50,00 tegoedbonnen gesponsord. Deze 

zijn ingezet bij activiteiten ter verlaging van de kosten. 

 
Overig: Naast deze acties ontvingen we van diverse mensen giften. Ook werden extra 

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

Basisschool De Lingelaar in Beesd heeft over het schooljaar 2014-2015 opnieuw de 

opbrengst, € 500,00, van het zendingsgeld bestemd voor de projecten van Baie Dankie.   

Ook vond er dit jaar een presentatie plaats op het Meander College.  

 

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

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

contacten. In oktober werd een 

presentatie gegeven op deze school 

over het werk en de projecten. In de 

RK-kerken van Deurne zijn vier 

presentaties gegeven omdat de helft 

van de opbrengst van de kerstcollecte 

van dit jaar bestemd was voor Baie 

Dankie. De opbrengst willen we 

gebruiken voor het bouwen van een 

stenen gebouwtje waar de keuken in 

komt. Deze keuken zorgt er dagelijks 

voor dat honderden mensen een 

warme maaltijd krijgen. Voor sommigen de enige maaltijd van die dag, omdat ze thuis 

geen eten hebben. Vaak zijn deze mensen ziek (hiv, Aids, Tbc) en maakt een maaltijd 

het verschil tussen blijven leven en sterven. Op dit moment staat er een klein houten 

gebouwtje dat gevaarlijk, onhygiënisch, oud en in de zomer bloedheet is.   

 

Contacten Zuid-Afrika: Begin mei vond een mooie en warme (mede door het mooie 

weer) ontmoeting plaats met Marietjie en Louise uit Zuid-Afrika. In de tuin van de familie 

Niks waren ongeveer 25 mensen aanwezig om gezellig te praten over de laatste 

ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Marietjie vertelde enthousiast over het werk en de 

veranderingen van de laatste tijd. Ze benadrukte dat dit werk niet kan gebeuren zonder 

de ondersteuning van zoveel organisaties, waaronder Baie Dankie. Het nieuwe gebouw, 

met verdieping, wordt enorm goed gebruikt. Er is ook een dergelijk gebouw geopend in 

De Doorns en ook daar kunnen jongeren nu na schooltijd terecht. Op dit moment wordt 

er op zeven plaatsen in de wijk eten uitgedeeld, voor ongeveer 1000 kinderen. Het is de 

wens om hier ook een kort educatief programma te starten. Met de Foster Homes 

(gezinsvervangende huizen) gaat het erg goed. Het personeel op de projecten doet het 
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werk met veel plezier en grote tevredenheid. Eén van de personeelsleden heeft dit jaar 

haar diploma gehaald voor assistent maatschappelijk werkster. Zij is een geweldige 

vrouw en ze is bekend in de wijk met de mensen en de problemen. Geweldig dat zij dit 

doet. Tot slot gaf Marietjie aan dat ze enorm gezegend is om dit werk te doen, gelovend 

dat God altijd mensen op haar pad zal brengen om door te gaan met dit werk. Daarnaast 

ziet ze de problemen eerder als uitdaging dan als een probleem en dat geeft soms een 

hele andere kijk op situaties. Geweldig dat Marietjie en Louise er waren. Al wonen ze ver 

weg, het voelt als familie. 

 

In oktober/november heeft er weer een bezoek aan de projecten in Zuid-Afrika 

plaatsgevonden. Er is veel gesproken, de contacten zijn weer verdiept, er is veel gedaan 

voor kinderen en gezinnen. Er zijn weer diverse aankopen gedaan, zoals (school)kleding, 

speelgoed, een wasmachine, koelkast en overige spullen die nodig waren in het Baie 

Dankie huis. Met veel enthousiaste verhalen en foto’s kan terug gekeken worden op dit 

bezoek.  

 

Afscheid: Eind van dit 

jaar is afscheid 

genomen van onze 

vrijwilligers Laura 

Wijbenga en Elise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie Dankie in het nieuws: 
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Winst en verliesrekening 2015 
 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   

      

 2014 2015  2014 2015 

Baie Dankie Huis 3.550,00 4.000,00 Maatjes 2.4847,00 3.057,00 

Gezinnen 5.720,00 5.730,00 Gezinnen 5.520,00 5.730,00 

Vrijwilligersvergoeding 3.000,00 3.000,00 Eenmalige giften 3.001,61 7.631,65 

Bijdragen Norsa 22.092,37 12.260,00 Bijzondere giften 3.000,00 3.000,00 

Aankopen Zuid-Afrika 2.459,92 1.951,74 Acties 7.840,25 7.157,65 

Overige uitgaven 1.224,02 628,59 Rente 127,96 41,08 

Betalingsverkeer 211,68 195,76 Nadelig jaarresultaat 15.751,42 1.148,71 

Website 30,25 0,00    

      

Totaal 38.033,24 27.766,09 Totaal 38.033,24 27.766,09 

 
 

 

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 €  5.730,00 

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

 

Vrijwilligersvergoeding €  3.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 2015 familie De Gier en Niks. Deze wordt gedoneerd; zie 

inkomsten. 

 

Bijdragen Norsa € 12.260,00 

Voor de volgende bestedingen zijn in 2015 uitgaven gedaan: 

Taart/koek verjaardag Claudia € 10,00 

Aankoop kleding € 100,00 

Bed en matras Claudia/Simone € 150,00 

Bouw Sopkombuis (soepkeuken) € 12.000,00 

Totaal € 12.260,00 

 

Aankopen Zuid-Afrika € 1.951,74 

In Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan: 

Benodigde spullen voor het Baie Dankie huis, (school)kleding, speelgoed, cadeaus.  

 

Overige uitgaven € 628,59 

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

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

 

Kosten betalingsverkeer € 195,76 

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.  
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Inkomsten 
 

Maatjes  € 3.057,00 

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

projecten ondersteund blijven. Per 31 december 2015 bedroeg het aantal “maatjies” 35; 

eind 2014 waren dit er 34. 

 

Gezinnen €  5.730,00 

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 2015 bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 33; eind 2014 

waren dit er 34.  

 

Eenmalige giften/dotaties € 7.631,65 

Deze eenmalige giften kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Diverse personen, eenmalige giften, extra giften voor gezinnen €  2.202,50 

Gemeente Leerdam, Millenniumprijs 2015 - 250,00 

St. Jozefparochie Deurne, opbrengst 2014 - 500,00 

St. Kringloop, Graafstroom - 1.500,00  

Basisschool Beesd, zendingsgeld schooljaar 2014-2015 - 500,00 

3 Koningen/St. Jozefparochie Deurne - 600,00 

Parochie Heilige Willibrord Deurne, opbrengst kerstcollecte 2015 - 2.079,15 

Totaal € 7.631,65 

 

Bijzondere giften € 3.000,00 

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

 

Acties € 7.157,65 

Ook in 2015 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten 

hiervan kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Zaterdagmarkt Leerdam € 96,10 

Lancering Mandeladag - 75,60 

Fair - 785,90 

Vrijmarkt/Millenniummarkt - 180,50 

Mandeladag - 735,75 

Proteadag  - 1.233,50 

Statiegeldactie Emté - 287,55 

Statiegeldactie Albert Heijn - 477,75 

Sinterklaasactie - 810,00 

Kerstmarkt Giessenlanden - 442,00 

Overige verkopen - 133,00 

Sponsorloop Deurne 2014 - 900,00 

Sponsorloop Deurne 2015 - 1.000,00 

Totaal € 7.157,65 

 

Rente € 41,08 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 

 

Nadelig jaarresultaat € 1.148,71 

In 2015 was het jaarresultaat nadelig en is te specificeren als volgt: 

Eenmalige uitgave voor bouw sopkombuis (soepkeuken) €  12.000,00 

Exploitatieresultaat 2015, voordelig - -10.851,29 

Totaal € 1.148,71 

 



Jaarverslag Baie Dankie 2015 
 Pagina 9 
 

 

  

  



Jaarverslag Baie Dankie 2015 
 Pagina 10 
 

Balans per 31 december 2015 
 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2014 2015  2014 2015 

Bank, rc 4.739,87 4.729,03 Eigen vermogen 2.861,40 1.712,69 

Bank, spaar 965,66 7.006,74 Crediteuren 3.325,00 14.590,00 

Kas 500,87 435,77    

Debiteuren 30,00 4.131,15    

      

Totaal 6.236,40 16.302,69 Totaal 6.236,40 16.302,69 

 
 

 

Activa 
 

Bank, rekening-courant €  4.729,03 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2015. 

 
Bank, spaarrekening €  7.006,74 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2015. 

 
Kas €  435,77 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2015. 

 

Debiteuren € 4.131,15 

Norsa, te verrekenen afdracht 4e kwartaal 2015 € 30,00 

Gemeente Giessenlanden, opbrengst kerstmarkt - 422,00 

School Deurne, sponsorloop - 1.000,00 

St. Jozefparochie Deurne, opbrengst collecte - 600,00 

Parochie Heilige Willibrord Deurne, opbrengst collecte - 2.079,15 
Totaal € 4.131,15 

 

 

Passiva 
 

Eigen Vermogen € 1.712,69 

Eigen Vermogen per 1 januari 2015 € 2.861,40 

Jaarresultaat 2015 - -/- 1.148,71 
Eigen Vermogen per 31 december 2015 € 1.712,69 

 

Crediteuren €  14.590,00 

Norsa, afdracht 4e kwartaal 2015  

 


