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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 
 

Het jaar 2017 was een druk en bijzonder jaar voor de stichting. De grote 

jongerenreis, waar Koos en Erik als begeleiders vanuit Baie Dankie mee zijn 

geweest naar Zuid-Afrika, heeft zowel een grote impact gehad op de jongeren 

hier als ook op de mensen daar. De aanloop ernaartoe was “wonderlik”: een stel 

jongeren werd een hechte groep en ook de mensen om hen heen werden 

betrokken bij alle activiteiten. Dat zorgde voor verbondenheid. De reis was 

grandioos: organiseren van een kamp voor de jongeren uit de wijk, spelletje 

dag, voetbaltoernooi voor honderden kinderen, opknappen van de gebouwen, 

meedraaien met de babyopvang, soep uitdelen etc.  

 

In november heeft Nel een bezoek gebracht aan het project. 

De projecten lopen goed. Er worden elke dag honderden kinderen 

opgevangen/geholpen op de crèche, de Foster Homes en bij de sopkombuizen 

(soepkeukens). Kinderen kunnen door Baie Dankie naar school, krijgen medische 

hulp en begeleiding thuis. In het Baie Dankie huis worden op dit moment zes kinderen 

opgevangen die voorheen op straat leefden of geen ouders meer hebben. Dankzij het Baie Dankie huis 

en mede dankzij jullie allemaal kunnen ze kind zijn en krijgen ze liefde, aandacht, eten en een dak 

boven hun hoofd. 
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Activiteiten 2017 
 

Om het werk van de Stichting mogelijk te maken hebben er in 2017 weer diverse activiteiten 

plaatsgevonden.  

 

7 mei: 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, potten koekjesmix en leuke snoeppotjes voor Moederdag 

verkocht. Ook kon er symbolisch een maaltijd gekocht worden voor € 0,50. 

Een goede, gezonde maaltijd is voor de kinderen in de sloppenwijken van 

Zuid-Afrika van levensbelang. Er was veel belangstelling voor de dag met een 

mooie opbrengst van € 308,10. 

 

26 augustus: 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 daar zoveel mogelijk nieuwe Zuid-Afrika spullen te kopen. De organisatie van deze dag vond dit 

jaar plaats op Camping De Blije Werelt in Otterlo. Een goed georganiseerde en gezellige dag, waar ook 

ontmoeting centraal staat. Naast verkoop van artikelen werd er ook geschminkt. De opbrengst was 

€ 462,00. Dit is na de aftrek van de inkoopkosten, o.a. aanschaf producten in Zuid-Afrika, een mooi 

resultaat waarmee we de kinderen en jongeren in Zuid-Afrika kunnen blijven steunen.  
 

9 september: In het centrum van Leerdam werd de traditionele Appelflappenactie, met 

medewerking van Bakker Bart, gehouden. De opbrengst van de actie bedroeg €201,65. 

 

Een gehouden pompoenactie leverde € 105,21 op. 
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5 december: Begin december vond weer de jaarlijkse Sinterklaasactie plaats. Baie Dankie is bij 36 

gezinnen langs gegaan en was soms wel met twee Sinterklazen en vier Pieten op pad. Baie Dankie 

heeft vele kinderen (en hun ouders) een onvergetelijke 20 minuten bezorgd. In het totaal is er ruim 

veertien kilo aan strooigoed uitgedeeld, wat beschikbaar is gesteld door de Plusmarkt in Leerdam. De 

opbrengst was €1.350,00. Een mooi bedrag voor een zeer geslaagde actie, opgezet en ingevuld door 

de actiegroep van Baie Dankie. De flyers voor het Sinterklaas bezoek werden gesponsord door Print 

Pro uit Leerdam. 
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9 december: Op de kerstmarkt in Kedichem was Baie Dankie ook aanwezig. Hier werden 

verschillende artikelen zoals zeeppompjes, vogeltaarten en koekjespotten verkocht. De opbrengst 

hiervan bedroeg €191,00. 

 

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 € 316,50.  

 
Namens Peter Balsters Slaapcomfort in Leerdam mochten we iemand in Zuid-Afrika een goed matras 

aanbieden! Baie Dankie heeft met deze gift een matras en dekens gekocht voor een gezin. 

 

Doelshop.nl: Baie Dankie heeft zich aangesloten bij 

Doelshop.nl. De doelshop is er om eenieder met een 

maatschappelijk streven een steuntje in de rug te bieden door 

een gratis bron van inkomsten. Vele webshops zijn 

aangesloten bij doelshop.nl. Wanneer de koper via doelshop 

winkelt bij die webshops gaat er per aankoop een x bedrag 

naar Baie Dankie toe. Hiermee heeft Baie Dankie dit jaar een 

bedrag van € 88,60 aan donaties opgehaald.  

 

 

 

 

 

Overig: Naast deze acties ontvingen we diverse giften. Ook 

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

 

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.  

 

In 2017 is afscheid genomen van Ewoud en Miriam als lid van de activiteitengroep. We hebben Lisa 

welkom mogen heten als nieuw lid.  
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Winst en verliesrekening 2017 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   

      

 2016 2017  2016 2017 

Baie Dankie Huis 4.000,00 4.600,00 Maatjes 3.197,00 3.117,00 

Gezinnen 5.880,00 6.000,00 Gezinnen 5.880,00 6.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 3.000,00 3.000,00 Eenmalige giften 4.850,00 7.053,60 

Bijdragen Norsa 1.225,00 1.550,00 Bijzondere giften 3.000,00 3.000,00 

Aankopen Zuid-Afrika 1.301,74 991,22 Acties 5.175,39 4.426,96 

Overige uitgaven 896,56 796,50 Rente 20,84 7,00 

Betalingsverkeer 153,50 154,14 Sport ‘s mee 0,00 500,00 

Website 0,00 36,30    

Dotatie voorziening 0,00 500,00    

Voordelig resultaat 5.666,43 6.476,40    

      

Totaal 22.123,23 24.104,56 Totaal 22.123,23 24.104,56 

 

 

Uitgaven 

 

Baie Dankie Huis  €  4.600,00 

Per kwartaal wordt een vast 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. De 

bijdrage is verhoogd van € 1.000,00 per kwartaal naar € 1.600,00 per kwartaal. 

 

Gezinnen  €  6.000,00 

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

 

Vrijwilligersvergoeding  €  3.000,00 

Vrijwilligersvergoeding 2017 familie De Gier en Niks. Deze wordt gedoneerd; zie inkomsten. 

 

Bijdragen Norsa  € 1.550,00 

In 2017 is aan Norsa overgemaakt ten behoeve van: 

Extra kleding Baie Dankie Huis  €     250,00 

Extra voor schoolkleding  €     300,00 

Schoolmateriaal, Voetbalschoenen  

(bestemming opbrengst Sponsorloop Deurne 2016)   €  1.000,00 

Totaal  €  1.550,00 

 

Aankopen Zuid-Afrika  €   991,22 

In Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan: 

Benodigde spullen voor het Baie Dankie huis, kleding, speelgoed, schoolspullen en besteding giften voor 

gezinnen.  

 

Overige uitgaven  €   796,50 

Naast gemaakte onkosten voor acties betreft dit aankopen, zowel in Nederland als Zuid-Afrika, van 

artikelen voor de verkoop. 

 

Kosten betalingsverkeer   €   154,14 

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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Website  €       36,30 

Kosten voor de website  €        36,30 

 

Dotatie voorziening  €     500,00 

Betreft reservering van de dotaties voor het project Sport’s Mee! Zie voor een nadere toelichting onder 

inkomsten. 

  

Voordelig jaarresultaat  € 6.476,40 

In 2017 was het jaarresultaat voordelig. 

 

Inkomsten 

 

Maatjes   €  3.117,00 

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

ondersteund blijven. Per 31 december 2017 bedroeg het aantal “maatjies” 34; eind 2016 waren dit er 

35. 

 

Gezinnen  €   6.000,00 

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 2017 bedroeg het aantal sponsors voor 

een gezin 36; eind 2016 waren dit er ook 36.  

 

Eenmalige giften/dotaties  €  7.053,60 

Deze eenmalige giften kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Diverse personen en instanties, 

eenmalige giften, extra giften voor gezinnen  €    6.965,00 

Donaties via Goede Doel Shop  -       88,60 

Totaal  €  7.053,60 

 

Bijzondere giften  € 3.000,00 

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

 

Acties  € 4.426,96 

Ook in 2017 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten hiervan kunnen als 

volgt gespecificeerd worden: 

Millenniummarkt  -    308,10 

Proteadag   -    462,00 

Statiegeldactie Emté  -    316,50 

Pompoenactie  -    105,21 

Appelflappenverkoop  -    201,65 

KBO middag Deurne  -    250,00 

Sinterklaasactie  - 1.350,00 

Kerstmarkt Kedichem  -    191,00 

Verhuur Pietenpak  -     15,00 

Overige verkopen  -     77,50 

Sponsorloop Deurne 2017  - 1.150,00 

Totaal  € 4.426,96 

 

Rente  €      7,00 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 

 

Sport ‘s Mee  €  500,00 

Sport’s Mee! is een sportproject dat zich vanaf medio maart 2018 inzet voor kinderen uit de 

krottenwijk(en) in Wellington. Het hoofddoel van het project is om hulpbehoevende kinderen in een 
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achterstandswijk te kunnen voorzien van een breed sportaanbod. Dit met als doel deze kinderen te 

kunnen helpen door hen te laten beleven dat sport en bewegen een ideale uitlaatklep kan zijn, in 

plaats van bijvoorbeeld de toevlucht naar drank of drugs. Het is de insteek dat dankzij Sport’s Mee! 

een project voor de lange termijn wordt neergezet, waar de lokale bevolking uiteindelijk zelf mee 

verder kan. De dotaties voor dit project worden voor dit doel gereserveerd. 

 

 

Balans per 31 december 2017 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2016 2017  2016 2017 

Bank, rc 5.470,08 6.193,02 Eigen vermogen 7.379,12 13.855,52 

Bank, spaar 4.527,58 11.034,58 Crediteuren 3.090,00 3.490,00 

Kas 461,46 617,92 Voorziening  0,00 500,00 

Debiteuren 10,00 0,00    

      

Totaal 10.469,12 17.845,52 Totaal 10.469,12 17.845,52 

 
 

Activa 

 

Bank, rekening-courant  €   6.193,02 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2017. 

 
Bank, spaarrekening  €  11.034,58 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2017. 

 
Kas  €      617,92 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2017. 

 

 

Passiva 

 

Eigen Vermogen  € 13.855,52 

Eigen Vermogen per 1 januari 2017  €    7.379,12 

Jaarresultaat 2017   -    6.476,40 

Eigen Vermogen per 31 december 2017  €  13.855,52 

 

Crediteuren  €   3.490,00 

Norsa, afdracht 4e kwartaal 2017.  

 

Voorziening  €     500,00 

Reservering van de ontvangen dotaties voor het project Sport ’s Mee! 

 


