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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.  

• Voorlichting over tbc, hiv en aids. 
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Jaarverslag 2019 
 

In 2019 is Nel weer afgereisd naar Zuid-Afrika, samen met Koos. Het was voor hen weer een 

indrukwekkende reis en elke keer merken we weer hoe goed en belangrijk het is om daar in 

Zuid-Afrika te zijn. Om bij de projecten te helpen, gesprekken te hebben met de kinderen en 

volwassenen, aandacht te geven aan hen die het zo hard nodig hebben. En elke keer is er weer 

zo veel werk te doen. De armoede in heel Zuid-Afrika groeit. Meer dan de helft van alle Zuid-

Afrikanen leeft in armoede. Dan spreek je over zo'n 25 miljoen mensen! 25 miljoen! De 

armoede is vaak zo schrijnend. Krottenwijken die op vluchtelingenkampen lijken zonder 

voorzieningen. Slapend op de kale grond (kale grond is dus zonder matras, gewoon op de 

aarde, ook als het geregend heeft en het 's nachts maar een paar graden is). Gelukkig kan 

Baie Dankie voor een groot aantal kinderen een groot verschil maken dankzij de steun van 

maatjes, (gezins)sponsors, giften en opbrengsten vanuit acties. Dit zodat die kinderen een 

menswaardig bestaan hebben.   

 

Een reis naar het project in Wellington Zuid-Afrika is 

altijd bijzonder, maar als je start met een trouwerij dan 

valt dat zeker onder deze categorie. Het eerste 

Fosterhome-meisje ging trouwen en had Nel gevraagd 

“trouw-moeder” te zijn. Dit hield in dat Nel de bruid 

mocht aankleden en begeleiden. Het werd een 

“ontbijthuwelijk” hetgeen betekent dat er om 08.00 uur 

’s-morgens in de kerk wordt getrouwd en daarna met de 

gasten ontbijten. Betekende ook dat Nel om 06.00 uur 

bij de bruid moest zijn om deze “aan te trekken”. In een 

hokkie van zes bij drie meter sliepen zes personen om 

zich zo vroeg in de morgen klaar te maken voor een 

onvergetelijke dag. (De benaming “hokkie” is in Zuid-

Afrika een normale benaming voor een klein houten 

huisje). Het werd een onvergetelijke dag. Maar als je 

beseft dat Nel en Koos donderdagavond aankwamen en 

vrijdagmorgen de huurauto moesten afhalen en dan direct naar de “bruidsfamilie” moesten, 

dan is het duidelijk dat de reis als een raket van start ging.  

De volgende dag ”rustig geland” voor de komende periode. Een periode van ontmoeten, 

overleggen en plannen waarbij weer eens bleek dat een bezoek aan het project zeer zinvol is. 

Tijdens de overleggen werd er direct actie ondernomen om over te gaan tot de start van de 

bouw van de keuken. Al geruime tijd stond dit op de rit maar steeds waren er redenen om nog 

niet te starten. De gesprekspartners werden erop attent gemaakt dat onze sponsors in 

Holland wel resultaat willen zien. Een uur later was de datum gepland en inmiddels is de bouw 

in volle gang en is besloten om een verdieping op de kombuis te bouwen. Uit zo’n overleg kwam 

tevens naar voren dat de wijk tweemaal door brand is getroffen en dat veel mensen letterlijk 
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alles kwijt zijn. Gelukkig hebben wij ook hierin een rol kunnen spelen door met o.a. 

schoolkleding, matrassen en dekens een aantal gezinnen te helpen.  

 

Het Fosterhome van Baie Dankie is in deze periode 

grondig aangepakt. Reparaties van badkamer en kasten 

en vervanging van versleten gebruiksartikelen zorgden 

voor blije gezichten. Ook is de muur, rondom het huis, 

verhoogd en veiliger gemaakt. Door deze acties zien we 

veel blije gezichten, meestal van de volwassenen maar 

ook bij de kinderen zien we blije gezichten. Ook als ze 

een keer mee mogen naar de Mc Donalds! Een korte rit 

met zeven kleine kinderen in de auto maakt dat het 

lijkt op een “schoolreisje”. Heerlijk smullen en een 

ijsje toe. Wat een feest. Over schoolreisje gesproken, 

kinderen kunnen alleen naar school als ze schoolkleding 

dragen. Ook dat is één van de speerpunten van Baie 

Dankie. Dus ook nu weer vele maten en kleuren 

ingekocht en kinderen uitzicht gegeven op een 

toekomst. Aandacht is ontzettend belangrijk voor 

kinderen en dus hebben we de nodige uurtjes gestoken 

in spelen met en luisteren naar de kinderen van het zo mooie project in Wellington. 
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In 2019 hebben de volgende acties plaats gevonden om het werk van de Stichting blijvend 

mogelijk te maken.  

 
Op 13 juli is er een actiedag gehouden ter gelegenheid van 

de Nelson Mandeladag. Er zijn diverse klussen uitgevoerd. 

Dit gecombineerd met de traditionele Appelflappenactie in 

het centrum van Leerdam, gesponsord door Bakker Bart. 

Naast de opbrengst van € 201,75 van de verkoop van bijna 

400 appel- en kersenflappen bracht deze actiedag een 

opbrengst op van € 327,60.  

In 2009 is 18 juli (geboortedag 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, als een 

mensenrechtenadvocaat, een gewetensgevangene, een 

internationale vredestichter en de eerste democratisch 

verkozen president van een vrij Zuid-Afrika.  

 
Zaterdag 31 augustus 2019 was het een tropische dag in Vierhouten. Afrikaanse 

temperaturen, Afrikaanse kleuren, Afrikaanse muziek en opnieuw een recordopkomst voor de 

Proteadag. De Proteadag is de jaarlijkse ontmoetingsdag voor Zuid-Afrikaanse 

adoptiekinderen en hun ouders met allerlei sportieve en gezellige activiteiten. Baie Dankie 

was ook dit jaar weer 

aanwezig met een kraam 

waar, in Zuid-Afrika 

gekochte spulletjes, 

werden verkocht. 

Daarnaast kon er bij de 

kraam geschminkt 

worden. De opbrengst 

was € 1.092,85. Na 

aftrek van de kosten, 

vooral aanschaf 

producten in Zuid-
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Afrika, is er een mooi resultaat behaald.  

Tijdens de Samenloop voor Hoop die in Leerdam is gehouden op 4/5 oktober 2019 heeft Baie 

Dankie met een team van 28 lopers meegedaan aan de 24-uurs wandelestafette om steun te 

uiten aan de mensen die strijden en gestreden hebben tegen kanker. In de kraam zijn kleine 

potjes vol liefde, opkikkertjes en beertjes en is popcorn verkocht, waarvan de opbrengst 

bestemd is voor het KWF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 16 november hebben we 

geholpen bij de intocht van 

Sinterklaas.  Baie Dankie en de 

Hema hebben de handen 

ineengeslagen om het nog 

gezelliger te maken. Voor alle 

bezoekers van de intocht was er 

warme chocolademelk en iets 

lekkers. Als dank ontving Baie 

Dankie cadeaubonnen van de 

Hema. Erg leuk om op deze 

manier hier een bijdrage aan te 

kunnen leveren en onze stichting onder de aandacht te brengen!  

 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer vele families en kinderen een bezoek 

gebracht! Sint en Pieten hebben enorm genoten van alle lieve kinderen, stoere verhalen en 

mooie liedjes!  De opbrengst van de Sinterklaasactie was € 1.240,00.  
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Naast deze acties ontvingen we diverse giften. Ook werden giften ontvangen voor kinderen 

en gezinnen als een extra ondersteuning of om een cadeau te geven. Dit is o.a. overhandigd 

door Nel en Koos tijdens hun verblijf in Zuid-Afrika.  

Ook zijn er weer door derden acties gehouden. Praktijkschool De Brug in Zaltbommel heeft 

eind 2018 een fantastisch bedrag bij elkaar gesponsord. In het kader van het thema 

'Bewegen' en om iets voor een ander te doen (kerstgedachte) hebben de leerlingen van de 

onderbouw van deze school in december 2018 meegedaan aan een sponsorloop. De leerlingen 

hebben sponsors gezocht en hebben rondjes gerend/gelopen. Het goede doel is door de 

leerlingen zelf gekozen en dat werd de Stichting Baie Dankie. De leerlingen van De Brug 

hebben in totaal € 1.281,80 opgehaald voor Baie Dankie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar weer is door acties van de St. Jozefparochie en basisschool D’n Bogerd in 

Deurne Stichting Baie Dankie ondersteund.  In januari hebben de kinderen van de St. 

Jozefparochie een mooi bedrag van € 350,00 bij elkaar gezongen!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BaieDankieHolland/photos/pcb.1927249224039210/1927247210706078/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARATffX185YK-3LWcBtHSMUkZ68OSwqzGxn-NDMydhepE8ncE4DV9iTlqvn1Wwa9Nn9jtZ7U-Oqaj3vM&__xts__%5B0%5D=68.ARAZICF_89aHZbe9t5BCjbs5WGVFC4EwVEEc4TpbZXpIqlyNCJfzeNdi_v_DZDvD4LHG3pe1XuDx12H7badsVUOa9Hgp7jxaRkgcef3tWh7dMnOHQSmQrodgNk6aD5Le7HWeo1MshcT9fQhr2AEKtghiO9phCwt_qCfoSRN1QIfTSdt1j5YPmcGF3Pz6nYpn0OHDPawuT-tT55HMxGmXsBC1aXkix5rGuCfdxjZR8IpO-SF1AEQuSMb5Fpzm_CuEAhLqvRpdce-BdHsdlcXMX1frFgsCuUpYFoBQH2ImFXUtg0AB3KpVoFrHd5TPGRX6cCuFCGuX0-QOMmQYEmBYufOVvA
https://www.facebook.com/BaieDankieHolland/photos/pcb.1927249224039210/1927247210706078/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARATffX185YK-3LWcBtHSMUkZ68OSwqzGxn-NDMydhepE8ncE4DV9iTlqvn1Wwa9Nn9jtZ7U-Oqaj3vM&__xts__%5B0%5D=68.ARAZICF_89aHZbe9t5BCjbs5WGVFC4EwVEEc4TpbZXpIqlyNCJfzeNdi_v_DZDvD4LHG3pe1XuDx12H7badsVUOa9Hgp7jxaRkgcef3tWh7dMnOHQSmQrodgNk6aD5Le7HWeo1MshcT9fQhr2AEKtghiO9phCwt_qCfoSRN1QIfTSdt1j5YPmcGF3Pz6nYpn0OHDPawuT-tT55HMxGmXsBC1aXkix5rGuCfdxjZR8IpO-SF1AEQuSMb5Fpzm_CuEAhLqvRpdce-BdHsdlcXMX1frFgsCuUpYFoBQH2ImFXUtg0AB3KpVoFrHd5TPGRX6cCuFCGuX0-QOMmQYEmBYufOVvA
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Bij de jaarlijkse sponsorloop gehouden op basisschool D’n Bogerd in Deurne was Baie Dankie 

weer één van de drie goede doelen waar de leerlingen geld voor bij elkaar liepen/renden. Als 

eerste gingen de kleuters en groep 3 aan de wandel. Vanaf groep 4 wordt het echt menens en 

mag je gaan hardlopen. Fanatiek (net zoals Nel en Saskia die te vroeg de bel lieten rinkelen 

als start) gingen de leerlingen op pad. De boodschap die de school aan de kinderen mee wil 

geven is omzien naar anderen. Andere kinderen, zoals in Zuid-Afrika, hebben het vaak heel 

zwaar en zijn vaak heel arm. Wij in Nederland kunnen hen helpen. Daar zijn we met elkaar 

verantwoordelijk voor. Met kerst is het sponsorbedrag van € 1.400,00 overhandigd. Ook daar 

zit een mooie gedachte achter om het dan te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

De adjunct-directeur van deze school was net terug van zijn reis naar Zuid-Afrika en had o.a. 

het Baie Dankie project bezocht. Het was een heel indrukwekkende reis geweest en hij was 

er als een ander mens van teruggekomen. “We klagen hier in Nederland zo vaak, maar daar 

moeten we echt mee stoppen. Wat hebben we het hier toch goed en wat leven de mensen 

daar in diepe ellende”. Voor de volgende sponsorloop wil hij een power-point presentatie 

geven over Baie Dankie/het project. We hebben er een enthousiaste ambassadeur 

bijgekregen!  

 

 

In 2019 hebben we afscheid genomen van twee vrijwilligers. In april mochten we Pieternel en 

Marja bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Ook zij hebben écht een verschil 

kunnen maken voor de mensen in Zuid-Afrika! 
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Winst en verliesrekening 2019 
 
 

Uitgaven   Inkomsten   
      

 2018 2019  2018 2019 

Baie Dankie Huis 6.400,00 6.400,00 Maatjes 3.567,00 3.812,00 

Gezinnen 5.970,00 5.520,00 Gezinnen 5.970,00 5.520,00 

Vrijwilligersvergoeding 4.500,00 4.500,00 Eenmalige giften 4.497,30 2.654,81 

Bijdragen Norsa 3.415,00 2.080,00 Bijzondere giften 4.500,00 4.500,00 

Aankopen Zuid-Afrika 2.160,71 4.221,06 Acties 12.041,70 6.161,70 

Overige uitgaven 1.560,09 964,75 Rente 1,26 1,21 

Betalingsverkeer 165,28 161,37 Sport ‘s Mee 9.579,10 0,00 

Website 84,70 90,15    

Sport’s Mee 6.720,00 0,00 Nadelig resultaat 0,00 1.287,61 

Dotatie voorziening 2.859,10 0,00    

Voordelig resultaat 6.321,48 0,00    

      

Totaal 40.156,36 23.937,33 Totaal 40.156,36 23.937,33 
 

 

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  €  5.520,00 

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

 

Vrijwilligersvergoeding  €  4.500,00 

Vrijwilligersvergoeding 2019. Deze wordt gedoneerd; zie inkomsten. 

 

Bijdragen Norsa  € 2.080,00 

In 2019 is aan Norsa overgemaakt ten behoeve van: 

Herstelkosten en kast Baie Dankie Huis  € 1.710,00 

Coach meisjes voetbalteam  - 200,00 

Kosten/bijdrage voor kinderen  - 170,00 

Totaal  €  2.080,00 

 

Aankopen voor Zuid-Afrika  €  4.221,06 
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Tijdens het bezoek aan Zuid-Afrika zijn diverse aankopen gedaan. Het betreft diverse 

aankopen voor het Baie Dankie huis, kleding, extra’s voor de kinderen en besteding specifieke 

giften die voor gezinnen gedaan zijn.  

 

Overige uitgaven  €  964,75 

De overige uitgaven bestaan uit: 

Aankoop spullen in Zuid-Afrika voor de verkoop   € 673,35 

Foto’s voor Zuid-Afrika en sponsors  - 21,40 

Huur kraam Proteadag  - 20,00 

Sint- en pietenpakken   - 250,00 

Totaal  € 964,75 

   

Kosten betalingsverkeer  € 161,37 

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  € 90,15 

Kosten voor de website.   

 

 

Inkomsten 

 

Maatjes   €  3.812,00 

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

projecten ondersteund blijven. Per 31 december 2019 bedroeg het aantal “maatjies” 45; eind 

2018 waren dit er 44. 

 

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 2019 

bedroeg het aantal sponsors voor een gezin 36; eind 2018 waren dit er ook 36.  

 

Eenmalige giften  €  2.654,81 

Van diverse personen en instanties zijn giften ontvangen. Hierbij is een gift van € 1.000,00 van 

de Stichting Molenkamp. Een stichting die kleinschalige, charitatieve projecten steunt in het 

algemeen belang voor scholing, het verstrekken van (technische) hulpmiddelen en 

gezondheidszorg. Daarnaast zijn extra giften ontvangen voor specifieke gezinnen in Zuid-

Afrika.  
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Bijzondere giften  € 4.500,00 

De uitbetaalde vrijwilligersvergoeding is gedoneerd.  

 

Acties  € 6.161,70 

Ook in 2019 zijn weer diverse acties gehouden om geld in te zamelen. De inkomsten hiervan 

kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

St. Jozefparochie Deurne, Driekoningen zingen  €  350,00 

Emté, statiegeldactie  - 230,20 

Praktijkschool De Brug Zaltbommel, sponsorloop  - 1.281,80 

Mandela dag, Appelflappenverkoop  - 201,75 

Mandela dag, overige opbrengst  - 327,60 

Proteadag   - 1.092,85 

Sponsorloop In d’n Bogerd Deurne  - 1.400,00 

Sinterklaasactie  - 1.240,00 

Overige verkopen  - 37,50 

Totaal  € 6.161,70 

 

Rente  € 1,21 

Ontvangen rente op de spaarrekening. 

 

Nadelig jaarresultaat  € 1.287,61 

In 2019 was het jaarresultaat nadelig. 
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Balans per 31 december 2019 
 
 

Activa   Passiva   

      

 2018 2019  2018 2019 

Bank, rc 6.264,68 5.711,98 Eigen vermogen 20.177,00 18.889,39 

Bank, spaar 19.035,84 15.037,05 Voorziening  3.359,10 359,10 

Kas 1.085,58 1.479,46 Crediteuren  3.000,00 2.980,00 

Debiteuren 150,00 0,00    

      

Totaal 26.536,10 22.228,49 Totaal 26.536,10 22.228,49 

 

 

Activa 
 

Bank, rekening-courant  €   5.711,98 

Dit betreft het saldo op de betaalrekening per 31 december 2019. 

 

Bank, spaarrekening  €  15.037,05 

Dit betreft het saldo op de spaarrekening per 31 december 2019. 

 

Kas  €   1.479,46 

Dit betreft het saldo in kas per 31 december 2019. 

 
 

 

Passiva 
 

Eigen Vermogen  € 18.889,39 

Eigen Vermogen per 1 januari 2019  € 20.177,00 

Jaarresultaat 2019  - -1.287,61 

Eigen Vermogen per 31 december 2019  € 18.889,39 

 

Voorziening  €  359,10 

Voorziening per 1 januari 2019  € 3.359,10 

Uitgaven 2019  - -3.000,00 

Voorziening per 31 december 2019  € 359,10 

Vanuit het Sport’s Mee! Sportproject in 2018 is in 2019 een bedrag aan Norsa overgemaakt 

voor een voetbaltoernooi en onkostenvergoeding 2 sportcoaches gedurende 2 jaar.  

 

Crediteuren  €   2.980,00 

Norsa, afdracht 4e kwartaal 2019.  
 


