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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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Jaarverslag 2018 
 
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar, het jaar dat de Stichting 10 jaar bestond. In deze 10 
jaar was  Baie Dankie betrokken bij het opstarten van het project zoals het nu is. Hierbij 
zijn zelf de handen flink uit de mouwen gestoken. Een braakliggend terrein waarbij het gras 
op sommige stukken een meter hoog stond, daar werd keihard gewerkt! Een houten gebouw 
werd een feit en nu 10 jaar later op hetzelfde stuk grond zijn er maatschappelijk werk, een 
keuken, dagopvang, een ontmoetingsplaats voor jongeren, huiswerkbegeleiding, medische 
voorzieningen, naschools aanbod met uiteenlopende activiteiten. Wij zijn trots, dat we 
dankzij de maatjies, sponsors, opbrengsten uit acties en giften het goede werk van Norsa 
Community Care mogen ondersteunen! Fijn is het daarom ook dat we in 2018 een aantal 
nieuwe vaste maatjies hebben gekregen.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Op 20 oktober is samen met de maatjies, sponsors en betrokkenen van Baie Dankie onder het 
genot van een Zuid-Afrikaanse maaltijd stil gestaan bij het 10-jarig jubileum. Met elkaar zijn 
de hoogtepunten uit het 10-jarig bestaan opnieuw beleefd en in een videoboodschap was te 
zien hoe blij de mensen in Zuid-Afrika zijn met de steun van Baie Dankie.   

 
Om het werk van de Stichting blijvend mogelijk te maken hebben er in 2018 weer diverse 
activiteiten plaatsgevonden.  
 
1 januari: Er werd meegedaan aan de Nieuwjaarsduik in Leerdam en dat leverde € 159,70 op.  
 
2 februari: Gepitcht werd er bij de verkiezing Millenniumproject van het jaar. Dit leverde 
een cheque op van € 100,00.  
 
26 mei: Op deze dag heeft een groep mensen voor Baie Dankie meegelopen met de 
Glasstadmars in Leerdam. Onder Zuid-Afrikaanse omstandigheden werd aandacht gevraagd 
voor de stichting. 
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Om te proberen meer maatjies te werven werden er gekopieerde briefjes van € 5,- 
uitgedeeld met een uitnodiging om maatjie te worden. Dit leuke initiatief leverde de 
aanmoedigingsprijs op. Een zeer geslaagde actie! 

3 juni: Door de Nederlandse invloeden in de geschiedenis van Zuid-Afrika zijn er veel 
Nederlandse plaatsnamen die ook in Zuid-Afrika voorkomen. Dat was de aanleiding om een 
sponsorfietstocht te organiseren langs plaatsen die ook in Zuid-Afrika liggen. Vroeg in de 
morgen vertrokken 18 kanjers voor een fietstocht van 200 km. Tweewielercentrum Den 
Breejen vormde het startpunt. Met dank aan sponsors werden de fietsers onderweg voorzien 
van de nodige proviand. De dag werd afgesloten met een lekkere maaltijd in stadspodium Go. 
Deze actie leverde het mooie bedrag van € 3.587,35 op.  
 
18 augustus: In het centrum van Leerdam werd de traditionele Appelflappenactie, met 
medewerking van Bakker Bart, gehouden. De opbrengst van de actie bedroeg € 220,40. 
 
1 september: De Proteadag, een ontmoetingsdag voor Zuid-Afrikaanse adoptiekinderen en 
hun ouders met allerlei sportieve en gezellige activiteiten, was weer een succes. Het was ook 
dit jaar een gezellige drukte bij de Baie Dankie kraam om daar zoveel mogelijk nieuwe Zuid-
Afrika spulletjes te kopen. De organisatie van deze dag vond dit jaar plaats in en rond de 
Zonnehal van camping de Paasheuvelgroep in Vierhouten. De opbrengst was € 1.309,50. 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.  
 
17 november: We hebben geholpen bij de intocht van Sinterklaas door gratis warme chocomel 
te schenken bij de Hema in Leerdam. Een Baie Dankie aan de Hema voor de bijdrage! 
 
5 december: Sinterklaas heeft met zijn Pieten op 1, 2 en 5 december maar liefst 35 families 
een bezoek gebracht! Sint en Pieten hebben enorm genoten van alle lieve kinderen, stoere 
verhalen en mooie liedjes!  De opbrengst van de Sinterklaasactie was € 1.180,00.  
 
Naast deze acties ontvingen we diverse giften. Ook werden giften ontvangen om de kinderen 
en gezinnen een extra ondersteuning of cadeau te geven. Dit gebeurde o.a. tijdens de reis van 
Nel in mei naar Zuid-Afrika.  
 
Ook dit jaar zijn er door derden acties gehouden. In het bijzonder kan genoemd worden de 
gemeenschap in Deurne. Jaarlijks worden door basisschool D’n Bogerd en de St. 
Jozefparochie acties gehouden om Stichting Baie Dankie te ondersteunen. De jaarlijkse 
sponsorloop van de basisschool bracht € 1.200,00 op. Het Driekoningen zingen van de St. 
Jozefparochie leverde € 350,00 op en de ouderenmiddag € 200,00. 
 
De kinderen van de BSO’s uit Leerdam hebben op een warme dag in april € 479,30 opgehaald 
door rondjes te schaatsen op een 400 meter baan in Utrecht. Deze donatie zal besteed 
worden aan naschools aanbod voor kinderen in Zuid-Afrika.  
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Tijdens de kerstvieringen van De Cirkel, ZML-school in Gorinchem, is er aandacht gevraagd 
voor het project Baie Dankie. De totale opbrengst van de collecten van € 437,95 mochten wij 
ontvangen.  

School de Hazesprong uit Nijmegen heeft een fantastisch bedrag bij elkaar gesponsord. 
Door deze school is een sport- en speldag gehouden en dit heeft het bedrag van € 2.750,00 
opgeleverd. Van zo’n bedrag kan Baie Dankie veel doen. Zo is van het geld een Wendyhuis 
neergezet voor een jonge alleenstaande moeder met een baby. Ook is er een afdak bij een 
soepkeuken in een opvangcentrum geplaatst zodat de mensen die daar soms heel lang in de rij 
moeten staan droog kunnen staan of uit de zon. De kinderen bij de opvang kunnen er droog/in 
de schaduw onder spelen. Verder is er een speeltoestel gekocht voor de kinderopvang zodat 
ze daar kunnen spelen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sport’ s Mee! 
Sport ’s Mee! is een sportproject dat zich vanaf medio maart 2018 gedurende ca. een half 
jaar heeft ingezet voor kinderen uit de krottenwijk(en) in Wellington. Esmée is afgereisd 
met een complete container vol (sport- en spel) spullen en heeft onder de vlag van Norsa 
Community  sportactiviteiten voor jong én oud opgezet. Er werd tot dan toe alleen maar 
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voetbal aangeboden en door dit project is dit uitgebreid met andere sporten, zoals rugby, 
tennis en atletiek. Daarnaast zijn de mensen ter plaatse "opgeleid” om het voort te zetten. 
Samenwerken, discipline, plezier, het zijn allemaal dingen die bij samen sporten horen en die 
een steentje kunnen bijdragen om te voorkomen dat ze kiezen voor drugs en criminaliteit.  
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Jaar in beeld:  

2018 
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Winst en verliesrekening 2018 
 
 
Uitgaven   Inkomsten   
      

 2017 2018  2017 2018 

Baie Dankie Huis 4.600,00 6.400,00 Maatjes 3.117,00 3.567,00 
Gezinnen 6.000,00 5.970,00 Gezinnen 6.000,00 5.970,00 
Vrijwilligersvergoeding 3.000,00 4.500,00 Eenmalige giften 7.053,60 4.497,30 
Bijdragen Norsa 1.550,00 3.415,00 Bijzondere giften 3.000,00 4.500,00 
Aankopen Zuid-Afrika 991,22 2.160,71 Acties 4.426,96 12.041,70 
Overige uitgaven 796,50 1.560,09 Rente 7,00 1,26 
Betalingsverkeer 154,14 165,28 Sport ‘s Mee 500,00 9.579,10 
Website 36,30 84,70    
Sport’s Mee 0,00 6.720,00    
Dotatie voorziening 500,00 2.859,10    
Voordelig resultaat 6.476,40 6.321,48    
      
Totaal 24.104,56 40.156,36 Totaal 24.104,56 40.156,36 

 
 

Uitgaven 
 
Baie Dankie Huis  €  6.400,00 
Per kwartaal wordt een vast bedrag van € 1.600,00 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  €  5.970,00 
Dit betreft de doorbetaling aan Norsa van de ontvangsten van de gezinssponsors. 
 
Vrijwilligersvergoeding  €  4.500,00 
Vrijwilligersvergoeding 2018. Deze wordt gedoneerd; zie inkomsten. 
 
Bijdragen Norsa  € 3.415,00 
In 2018 is aan Norsa overgemaakt ten behoeve van: 
Studie  €     100,00 
Spullen/speelgoed/diverse  €     564,00 
Inrichting Wendyhuisjes  €     994,00 
Stoelen Baie Dankie huis  €      80,00 
Afdak soepkombuis Sandhills  €  1.677,00 
Totaal  €  3.415,00 
 
Aankopen Zuid-Afrika  €  2.160,71 



Jaarverslag Baie Dankie 2018 
 Pagina 9 
 

Tijdens het bezoek aan Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan. Naast materialen voor het 
Wendyhuis waren dit uitgaven voor benodigde spullen voor het Baie Dankie huis, kleding, extra’s 
voor de kinderen en besteding specifieke giften voor gezinnen.  
 
Overige uitgaven  €  1.560,09 
De overige uitgaven bestaan uit: 
Aankoop spullen in Zuid-Afrika voor de verkoop   €     347,94 
Koelkast/magnetron voor Wendyhuisje   €     255,00 
Onkosten viering 10-jarig bestaan  €     480,50 
Onkosten actie fietstocht  €     276,75 
Aankoop pietenpakken   €     199,90 
Totaal  €  1.560,09 
   
Kosten betalingsverkeer   €   165,28 
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  €    84,70 
Kosten voor de website.   
 
Sport’s Mee  €  6.720,00 
Voor het Sport’s Mee! Sportproject is dit bedrag overgemaakt aan Norsa. 
 
Dotatie Voorziening  €  2.859,10 
Het saldo van de ontvangen donaties en de uitgaven voor het Sport’s Mee! Sportproject is 
toegevoegd aan de daarvoor gevormde voorziening. 
 
Voordelig jaarresultaat  € 6.321,48 
In 2018 was het jaarresultaat voordelig. 
 

Inkomsten 
 
Maatjes   €  3.567,00 
Voor (minimaal) € 5,00 per maand kun je “maatjie” (vriend) worden. Hiermee kunnen de 
projecten ondersteund blijven. Per 31 december 2018 bedroeg het aantal “maatjies” 44; eind 
2017 waren dit er 34. 
 
Gezinnen  €   5.970,00 
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 
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(maatschappelijk werker) en verdere noodzakelijke zorg en hulp. Per 31 december 2018 
bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 37; eind 2017 waren dit er 36.  
 
Eenmalige giften  €  4.497,30 
Van diverse personen en instanties zijn giften ontvangen onder meer vanwege het 10-jarig 
jubileum. Daarnaast zijn extra giften ontvangen voor de gezinnen in Zuid-Afrika en voor 
materialen voor het Baie Dankie huis en het Wendyhuisje 
Bijzondere giften  € 4.500,00 
De uitbetaalde vrijwilligersvergoeding is gedoneerd.  
 
Acties  € 12.041,70 
Ook in 2018 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten hiervan 
kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
Nieuwjaarsduik  €     159,70 
St. Jozefparochie Deurne, Driekoningen zingen  -     350,00 
BSO, schaatsen   -     479,30 
Millenniumproject verkiezing  -     100,00 
RK-basisschool De Hazesprong, sport- en spelmiddag  -   2.750,00 
Sponsor fietstocht  -  3.587,35 
Appelflappenverkoop  -     220,40 
Ouderenmiddag Deurne  -     200,00 
Proteadag   -  1.309,50 
Sponsorloop In d’n Bogerd Deurne  -  1.200,00 
Sinterklaasactie  -  1.180,00 
Overige verkopen  -      67,50 
De Cirkel, opbrengst collecte kerstviering  -    437,95 
Totaal  € 12.041,70 
 
Rente  €      1,26 
Ontvangen rente op de spaarrekening. 
 
Sport ‘s Mee  €  9.579,10 
Donaties/acties voor het Sport ’s Mee! Sportproject.  
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Balans per 31 december 2018 
 
 
Activa   Passiva   
      
 2017 2018  2017 2018 
Bank, rc 6.193,02 6.264,68 Eigen vermogen 13.855,52 20.177,00 
Bank, spaar 11.034,58 19.035,84 Voorziening  500,00 3.359,10 
Kas 617,92 1.085,58 Crediteuren  3.490,00 3.000,00 
Debiteuren 0,00 150,00    
      
Totaal 17.845,52 26.536,10 Totaal 17.845,52 26.536,10 

 
 

Activa 
 
Bank, rekening-courant  €   6.264,68 
Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2018. 
 
Bank, spaarrekening  €  19.035,84 
Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2018. 
 
Kas  €   1.085,58 
Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2018. 
 
Debiteuren  €     150,00 
Nog te ontvangen opbrengst Sinterklaas actie. 
 
 
 

Passiva 
 
Eigen Vermogen  € 20.177,00 
Eigen Vermogen per 1 januari 2018  €  13.855,52  
Jaarresultaat 2018  €    6.321,48 
Eigen Vermogen per 31 december 2018  € 20.177,00 
 
Voorziening  €  3.359,10 
Voorziening per 1 januari 2018  €      500,00 
Donaties/opbrengsten uit acties 2018     €    9.579,10 
Uitgaven 2018  € -  6.720,00 
Voorziening per 31 december 2018  €    3.359,10 
Deze voorziening is bestemd voor het Sport’s Mee! Sportproject. Het saldo per 31 december 
2018 zal in 2019 verder worden besteed, onder meer voor 2 sportcoaches.   
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Crediteuren  €   3.000,00 
Norsa, afdracht 4e kwartaal 2018.  
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