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Algemeen 
 

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

 

 

Activiteiten 2012 
 

Ook in 2012 hebben er weer bezoeken vanuit en aan Zuid-Afrika plaatsgevonden.  

 

Bezoek vanuit Zuid-Afrika 

Maandag 24 september zijn Marietjie en Louise van Norsa, Zuid-Afrika op bezoek 

geweest in Leerdam. Het werd een bliksembezoek voor de twee Zuid-Afrikaanse dames; 

het programma zat behoorlijk vol. Erik heeft de dames opgehaald in Laren en daarna 

meegenomen naar Heukelum. 

In Leerdam werd nog een korte tussenstop gemaakt want Marietjie wilde graag koffie 

drinken op de stoep, dat vond ze namelijk zo gezellig. Daarna op visite bij Koos en Nel 

waar ook anderen aanwezig waren die de projecten in Zuid-Afrika ondersteunen. Het was 

erg leuk en gezellig om elkaar weer te zien, om te kunnen 

bijpraten over het project en lekker Afrikaans te praat. Koos 

had zich uitgeleefd in de keuken en lekker nasi gemaakt. Na 

een lange en drukke dag met heel veel indrukken was het 

goed om lekker vroeg te gaan slapen want dinsdag stond er 

weer een drukke dag op het programma. 

De 1e stop op dinsdag was in Veldhoven waar Pieternel al 

stond te wachten. Samen met Jan (schoonvader) werd een 

bezoek gebracht aan het Sondervick college. Deze school heeft vorige jaar een actie 

gehouden waarbij ruim € 28.000 euro is opgehaald. Met dit 

geld is het nieuwe jongerencentrum gebouwd wat een 

geweldige uitwerking heeft op de wijk. Na Veldhoven werd 

Deurne aan gedaan. Op de school van Lithemba en Neo wordt 

alweer voor het 3e jaar een sponsorloop gehouden waarbij 

een gedeelte van de opbrengst naar Zuid-Afrika gaat. De 

kinderen kregen foto's te zien en hoorden wat er met hun 

geld gebeurde. Aan het einde werd er nog Zuid-Afrikaans 

snoep uitgedeeld wat prima smaakte in Nederland. 



 

Jaarverslag Baie Dankie 2012 Pagina 3 
 

Na een lange dag werden Marietjie en Louise overgedragen aan een andere organisatie. 

Het was erg bijzonder om Marietjie en Louise te ontmoeten, het voelt direct vertrouwd 

aan en het zijn twee geweldige mensen met maar één doel, het leven van de kinderen in 

de krottenwijk te verbeteren.  

 

   
 

Bezoek aan Zuid-Afrika 

Op 8 oktober zijn Koos en Nel Niks vertrokken voor hun bezoek aan de projecten van 

Baie Dankie in Zuid-Afrika. Bijna 4 weken zijn ze in Wellington geweest. Ook Aya was 

aanwezig.  

De eerste indrukken waren geweldig. Vele bekende gezichten bij het project, het mooie 

nieuwe jongerencentrum, slapen in het huis van Marietjie en Bez, lekker weer en 

genieten van het mooie Zuid-Afrika. Op de projecten in Wellington en de Doorns verloopt 

alles erg goed. De gebouwen voor kinderen met een beperking zien er erg goed uit en er 

wordt met veel liefde en aandacht gewerkt. 

 

Vrijwilligster Aya in Zuid-Afrika 

Als vrijwilligster is Aya, een vrouw uit Den Haag, 6 weken in Zuid-Afrika gaan werken op 

de projecten van Baie Dankie. Zij werd dit jaar 50 en wilde haar verjaardag graag op een 

andere manier vieren. Dat heeft ze gedaan hieronder haar ervaringen. 

‘Na een onverwachte start met een flinke longinfectie waardoor ik de eerste week niet 

aan de slag kon was 8 oktober dan de eerste dag dat ik in het project ben gestapt. Ik 

werd om 9 uur opgehaald door Marieke van Norsa. We reden eerst langs de SPAR 

supermarkt in het dorp om 4 grote zakken (oud) brood op te halen. Die gingen achter in 

de auto om mee te nemen naar Mbekweni Township, naar de kinderopvang. Daar 

aangekomen werd ik in eerste instantie met wat afstand bekeken door de kinderen, maar 

al snel hingen er een paar om me heen die maar al te graag opgetild wilden worden. 

Veelal ging het daar om: aandacht krijgen in de vorm van opgetild worden, een aai over 

de bol, een lach, een handje, fietsjes duwen, schommelen, voetballen, troosten, een 

been waar ze aan kunnen hangen, een schoot waar ze op kunnen zitten en natuurlijk m'n 

bril waar ze naar wilden grijpen. Ik werd deze dag in de crèche ingedeeld. Wat een werk 

met zoveel kinderen die een flesje moeten, gevoerd moeten worden, verschoond moeten 

worden, in bed moeten worden gestopt er weer even hard uit komen omdat ik er als 

nieuw gezicht rond liep. Kortom: petje af voor de dappere leidster die daar dag in dag uit 

met zoveel geduld voor die kinderen zorgt. Doordat ik nog steeds niet gezond was bleek 

een hele dag in de crèche te veel voor me en ben ik nog twee dagen thuis gebleven.  

Toen Koos en Nel eenmaal waren aangekomen in Zuid Afrika ben ik vanaf 11 oktober 

voor het grootste deel van de tijd met hun samen in touw geweest met allerhande 

klussen voor het project: Geschonken groenten of eieren ophalen, een kast, bank en 

matrassen bestelt, klein huisraad en kleertjes kopen en zo nog meer hand- en 

spandiensten. Door deze tijd met Koos en Nel heb ik een hele goede indruk gekregen wat 

er allemaal in en rond het project speelt en komt kijken, en dat is een hele organisatie, 

http://www.baiedankie.nl/docs/thumb/416/600
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iedere dag maar weer. Groot respect voor alle mensen die dit project met hart en ziel 

dragen! 

Gezellig was het om met Nel samen kleertjes, schoenen en andere ‘boodschappen’ te 

doen voor gezinnen en gezinshuizen die vanuit Stichting Baie Dankie financieel worden 

ondersteund. Vooral het afleveren van de gekochte spullen was een feest want alles werd 

met grote vreugde in ontvangst genomen.  

Grote indruk heeft op mij gemaakt ons bezoek aan de Townships Sandhill en Stofland.  

De dag dat we met een volle bus met eten en andere spullen naar het Norsa project in 

De Doorns gingen zijn we ook in deze twee Township’s gestopt. In beide plaatsen heeft 

Norsa een soepkeuken staan waar vanuit de kinderen een keer per dag een portie soep 

kunnen krijgen. In Sandhill is de soepkeuken een zeecontainer vrolijk beschilderd in de 

Norsa kleuren. Een beetje kleur in een vergeten stukje land.  

Toen we in Sandhill aankwamen stond m'n hart toch even stil. Wat een verschrikkelijke 

armoede zag ik hier. Het is een klein Township die zijn naam eer aan doet: een zanderige 

plek met nog minder dan krotjes als huis. 

Tussen de krotjes stond af en toe een iets mooier huisje, soms zelfs van steen, maar 

overal hingen mensen lusteloos rond. Aangekomen bij de soepkeuken hebben we samen 

met de kok en haar hulpje de goederen voor hun bestemd, uitgeladen. 

Inmiddels waren er drie kindertjes bij het hek gaan zitten om naar ons te kijken. 

Gelukkig had ik ballonnen bij me en toen we die gingen opblazen en uitdelen verschenen 

er uit allerlei hoeken en gaten nog meer kinderen, en de blik in hun ogen en het 

piepkleine glimlachje als ze een ballon kregen zal ik niet snel vergeten. De grauwe, 

grijze, uitgebluste omgeving kreeg zowaar even een vrolijke uitstraling met al die 

kinderen met hun kleurige ballonnen. 

De volgende stop was in het Norsa Community Center in de Doorns, een oase in het 

Township, net als in Mbekweni. Ook hier hebben we spullen uitgeladen en zijn hier even 

gebleven. 

Restte ons nog 1 stop: Stofland en de soepkeuken daar. Ook al geen vrolijke plek, en die 

deed zijn naam ook eer aan. Aangekomen bij de soepkeuken werd er net soep geschept, 

en wat is het dan hartverscheurend als die soep op is en er nog kinderen met hun bordje, 

kommetje, kopje of lege botervlootje aan komen voor een schepje maar de pan is leeg.  

Aan het eind van de middag reden we zwijgend weer terug naar huis, allemaal vol met 

de indrukken van deze dag. Ik kan wel zeggen dat dan de slaap vatten 's avonds bijna 

onmogelijk is. 

En wat een schril contrast met deze dag was de 

donderdagavond: Verkiezing van de Wellingtonner van het jaar 

2012 in een prachtig ‘landgoed’ waar we overdadig eten en 

drinken kregen. Marietjie Bezuidenhout was genomineerd, 

vandaar dat wij er ook bij konden zijn. 

Het mooiste is natuurlijk dat Marietjie aan het eind van de 

avond de titel heeft gekregen: Wellingtonner van het jaar 

2012! Wat een opsteker voor haar en voor NORSA, nu maar 

hopen dat hier veel mooie acties, giften en vrijwilligers uit voortkomen. 

Een ander prachtig moment was de uitreiking van de certificaten aan de eerste groep 

meisjes die een 'out-of-school-youth-programme' hebben gevolgd. Dit is een school 

programma voor meisjes die om wat voor reden dan ook (meestal zwangerschap) hun 

middelbare school niet hebben afgemaakt dus ook geen diploma hebben behaald. Zij 

volgen dan bij NORSA een programma waarmee ze dan toch een certificaat behalen en 

daarmee of aan het werk kunnen of een vervolgopleiding kunnen gaan doen. Bijzonder 

om hierbij geweest te zijn. Die meiden waren zo trots op hun behaalde certificaat!  

Als afscheid van mijn tijd bij Norsa hadden de vrouwen van het NORSA kantoor een 

ontbijt met z’n allen geregeld bij de Wimpies, wat super leuk idee van ze! 

Vol indrukken, emoties en ervaringen ben ik weer terug in Nederland.  

Een onvergetelijke tijd heb ik samen met Koos en Nel mogen doorbrengen in een heel 

bijzonder project. Het zal nog een hele tijd duren voordat ik alle dingen die ik heb gezien 

en meegemaakt een plekje heb kunnen geven.’ 
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Naast bezoeken uit Zuid-Afrika en bezoeken aan Zuid-Afrika hebben er dit jaar ook weer 

diverse acties plaatsgevonden.  

 

Sponsoring halve marathon 

Zondag 11 maart werd de halve marathon in Den Haag gelopen. Corine den Hartog van 

Freework liep daar haar eerste wedstrijd ooit. Veel mensen hebben Corine gesponsord 

voor Baie Dankie. Het was een hele happening en erg leuk om mee te maken. Met de 

vlaggetjes van Zuid-Afrika hebben we haar aangemoedigd. Een heel knappe prestatie, 

zeker omdat ze al snel last van haar knie had. Na ruim twee uur hardlopen, kwam ze 

over de finish. Helemaal af, maar wij helemaal trots.  

 

Appeltaartenactie 

In het weekend van 21-21 april is de tweede appeltaartenactie van Baie Dankie 

gehouden. Deze is met behulp van de jongeren van Afdraai Wellington een groot succes 

geworden. Er zijn dit jaar 74 taarten verkocht met een mooie opbrengt voor Baie Dankie. 

 

Proteadag 

Het eerste weekend van september is al jaren het Proteaweekend. Op deze dag komen 

kinderen (geadopteerd uit Zuid-Afrika) en hun ouders bij elkaar voor een onvergetelijke 

dag of een lang weekend op de camping. Stichting Baie Dankie is al jaren aanwezig met 

een kraam. Dit jaar was de kraam gevuld met heel veel cadeauartikelen die gewonnen 

konden worden met het trekken van lootjes. Dennis was aanwezig als ballonnenclown en 

vermaakte vele kinderen. Op deze dag konden ook de contacten opgehaald worden met 

vele bezoekers van deze dag. Veel mensen steunen de projecten, sponsoren gezinnen of 

kinderen en het is dan ook leuk om elkaar te zien en bij te praten over Zuid-Afrika. Al 

met al was dit weer een zeer geslaagde dag. 

 

Sinterklaas  

In december hebben de traditionele Sinterklaas optredens plaatsgevonden. Dit jaar zijn 

we 14 verschillende adressen geweest. Van een bingo bij een bejaardenhuis tot 

bezoekjes aan huis. De opbrengst komt volledig ten goede aan het project in Wellington. 

 

Overig 

Op zaterdag 22 december hebben een aantal jongeren van Afdraai Wellington geholpen 

in de bediening tijdens een feestje. Als dank werd een mooie gift overgemaakt naar Baie 

Dankie. 

 

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. 

 

Freework en BaieDankie strijden samen tegen armoede 

(bron: Het Kontakt) 

 

 
LEERDAM • De intensieve samenwerking tussen Freework en Stichting BaieDankie wordt 

verder uitgebreid. Freework gaat de cadeaubon 'geschenkies' verkopen. Al vele jaren 

http://www.hetkontakt.nl/sites/default/files/imagecache/w-800_or_h-800/news/photo/39_baiedankie.jpg
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verzorgt Freework al het kopieerwerk voor BaieDankie. Daarnaast staat er een fooienpot 

in de winkel en worden er regelmatig giften overgemaakt die Freework ontvangt door het 

innemen van lege inktcartridges en toners. In maart van dit jaar heeft Corine den Hartog 

een halve marathon hardgelopen tijdens de City Pier City Loop in Den Haag voor het 

goede doel. Met haar actie werd in Zuid-Afrika een opvang gemaakt voor kinderen met 

een beperking. 

De samenwerking tussen deze Leerdamse organisaties wordt nog intensiever wanneer 

Freework, verkoopadres wordt voor de cadeaubonnen 'geschenkies' van stichting 

BaieDankie. De werkgroep, met jongeren die betrokken zijn bij de projecten in Zuid-

Afrika, heeft cadeaubonnen ontworpen waarmee ze kinderen een cadeau willen geven. 

Het idee is dat mensen een bon van bijvoorbeeld 10,00 euro kopen voor een verjaardag. 

Dit bedrag komt overeen met schoolspullen voor een kind. Mensen geven de cadeaubon 

aan iemand en maken daarmee twee mensen blij. 

Sinds maandag 24 september zijn deze cadeaubonnen (tegen contante betaling) te koop 

bij Freework, vanaf € 5,00 euro oplopend tot € 30,00 euro. 

 

 

 



 

Jaarverslag Baie Dankie 2012 Pagina 7 
 

 

 

Winst en verliesrekening 2012 
 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   

      

 2011 2012  2011 2012 

Baie Dankie Huis 3.679,67 3.900,00 Maatjes 2.357,00 2.432,00 

Gezinnen 4.985,00 5.850,00 Gezinnen 4.985,00 5.850,00 

Vrijwilligersvergoeding 4.500,00 3.000,00 Eenmalige giften 31.680,27 6.065,00 

Bijdragen Norsa 32.446,50 4.550,00 Bijzondere giften 4.500,00 3.000,00 

Aankopen Zuid-Afrika 1.308,60 2007,50 Acties 5.956,35 5.708,10 

Overige aankopen 205,59 0,00 Advertenties 100,00 0,00 

Betalingsverkeer 280,53 196,22 Rente 71,71 196,02 

Kamer van Koophandel 26,64 24,08    

Website 29,75 29,85    

Voordelig jaarresultaat 2.188,05 3.693,47    

      

Totaal 49.650,33 23.251,12 Totaal 49.650,33 23.251,12 

 
 

 

Uitgaven 
 

Baie Dankie Huis €  3.900,00 

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. Daarnaast is dit jaar een extra bijdrage gedaan van 

€ 500,00 

 

Gezinnen €  5.850,00 

Dit betreft de doorbetaling aan Norsa van de ontvangsten van de gezinssponsors (zie 

baten). 

 

Vrijwilligersvergoeding €  3.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 2012 familie De Gier en Niks. 

 

Bijdragen Norsa € 4.550,00 

Aan Norsa zijn dit jaar de volgende specifieke betaling gedaan: 

Materialen home Gestremde kind (van sponsorloop school Deurne) € 1.400,00 

Materialen Wendyhuis (van sponsorloop C. den Hartog)  - 1.100,00 

Wendyhuis (van bijdrage Gereformeerde Kerk) - 500,00 

Ontvangen bijdrage project CVO Comenius College - 500,00 

Ontvangen donatie Wendyhuisje - 600,00 

Radio/CD + speelgoed - 100,00 

Artikelen klas  - 150,00 

Bijdrage Kerst - 200,00 

Totaal € 4.550,00 

 

Aankopen Zuid-Afrika € 2.007,50 

In Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan: 

Bankstel, kledingkast, 2 matrassen € 353,67 

Kleding/speelgoed/krukken - 825,63 

Diverse aankopen tbv Foster Homes - 251,55 

Kadobon - 90,90 

Kerstcadeaus - 485,75 
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Totaal € 2.007,50 

 

Kosten betalingsverkeer € 196,22 

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.  

 

Kamer van Koophandel € 24,08 

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage omdat de stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel.  

 

Website € 29,85 

Dit betreft de kosten voor de website. 

 

Voordelig jaarresultaat € 3.693,47 

In 2012 was het jaarresultaat positief. Hiervan is € 3.193,47 toegevoegd aan het Eigen 

Vermogen en een ontvangst van € 500,00 voor een Wendyhuisje gereserveerd. 

 

 

Inkomsten 
 

Maatjes  € 2.432,00 

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

projecten ondersteund blijven.  

In 2012 is er weer een aantal nieuwe”maatjies” bij gekomen. Per 31 december 2012 

bedroeg het aantal “maatjies” 33; eind 2011 waren dit er 30. 

 

Gezinnen €  5.850,00 

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. 

In 2012 is er weer een aantal nieuwe gezinssponsors bij gekomen. Per 31 december 

2012 bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 31; eind 2011 waren dit er 28.  

 

Eenmalige giften/dotaties € 6.065,00 

Deze eenmalige giften kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Diaconie Gereformeerde Kerk, gift €  500,00 

ZWO Gereformeerde Kerk, bijdrage project - 500,00 

Bijdrage Wendyhuisje - 500,00 

Bijdrage Wendyhuisje - 600,00 

CVO Comenius College, bijdrage project - 500,00 

Pelgrimhoeve, bijdrage Foster Homes - 1.500,00  

Diverse personen, eenmalige giften, extra giften voor gezinnen - 2.125,00 

Overboeking naar gezinnen (was in 2011 als gift geboekt) - -/- 160,00 

Totaal € 6.065,00 

 

Bijzondere giften € 3.000,00 

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

 

Acties € 5.708,10 

Ook in 2012 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten 

hiervan kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Sponsoring halve marathon C. den Hartog € 631,55 

Appeltaartenactie - 740,00 

Proteadag, verkopen + loterij - 430,35 

Opbrengst verkopen - 46,20 



 

Jaarverslag Baie Dankie 2012 Pagina 9 
 

Deelname Millenniumavond - 50,00 

Sponsorloop Deurne - 1.900,00 

Prins Clausschool - 1.500,00 

Sinterklaasactie - 410,00 

Totaal € 5.708,10 

 

Rente € 196,02 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 
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Balans per 31 december 2012 
 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2011 2012  2011 2012 

Bank, rc 2.689,33 2.100,88 Eigen vermogen 7.556,84 10.750,31 

Bank, spaar 4.538,06 9.234,08 Reservering 600,00 1.100,00 

Kas 539,45 555,35 Crediteuren 30,00 40,00 

Debiteuren 420,00 0,00    

      

Totaal 8.186,84 11.890,31 Totaal 8.186,84 11.890,31 

 
 

 

Activa 
 

Bank, rekening-courant €  2.100,88 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2012. 

 
Bank, spaarrekening €  9.234,08 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2012. 

 
Kas €  555,35 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2012. 

 

 

Passiva 
 

Eigen Vermogen €  10.750,31 

Eigen Vermogen per 1 januari 2012     €  7.556,84 

Toevoeging van voordelig jaarresultaat 2012 -    3.193,47 

Eigen Vermogen per 31 december 2012 € 10.750,31 

 

Reservering €  1.100,00 

Ontvangsten voor Wendyhuisjes. 

 

Crediteuren €  40,00 

Norsa, nog te betalen gezinnen 2012. 

 

 

  


