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Voorwoord
Het leven is een reis. Wie je bent wordt bepaald door wat je hebt meegemaakt en hoe je
daarmee bent omgegaan. In het Memory Box project in Zuid Afrika maken mensen een ‘life
journey map’ om te vertellen wie ze zijn. Ze tekenen hun huis, school, ouders, vrienden,
kwetsuren, blije momenten, droeve momenten en zetten er emoties en steekwoorden bij.
Zodat ze dat in een memory box kunnen nalaten aan hun kinderen als ze er niet meer zijn.
Omdat ze ziek zijn, AIDS hebben.
Ze zien het leven als een reis; een Learning Journey. Niet de bestemming is belangrijk, maar
de weg daar naar toe. Geen race, maar een ontdekkingstocht waarin we levenslang steeds
weer nieuwe dingen over onszelf en over anderen leren. Het is een ontmoeten en ontmoet
worden; een kennen en gekend worden; inspireren en geïnspireerd raken; helpen en
geholpen worden.
De ontmoeting en de wederkerigheid staan centraal bij de Stichting The Learning Journey.
Wij geloven niet in ‘oppervlakkigheid van grote afstand’, maar veel meer in daadwerkelijke
betrokkenheid bij mensen en hun context. Stichting The Learning Journey tracht vanuit deze
betrokkenheid het toekomstperspectief van achtergestelde groepen in Zuid Afrika te
verbeteren.

Naast ontmoeting en wederkerigheid is 'ownpowerment' onze drijvende kracht. We hebben
gemerkt dat we met het begrip 'ownpowerment' een krachtige leidraad hebben voor onze
activiteiten. 'Ownpowerment' is een samentrekking van ownership en empowerment.
Centraal staat de gedachte dat de mensen in Zuid Afrika nadrukkelijk zelf eigenaar zijn van
hun eigen ontwikkeling c.q. in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen met oplossingen
die door de gemeenschap zelf gewild en gedragen worden. Geen bemoeizucht uit het
buitenland, geen gratis geld, geen bedachte projecten, maar wel verantwoordelijkheid
nemen voor de eigen ontwikkeling, het nemen van eigen initiatief en daarin ondersteund
worden. We komen daar in dit beleidsplan nog uitgebreid op terug.
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De Stichting initieert en stimuleert ‘ownpowerment’ van mensen in achtergestelde gebieden
in de Westkaap in Zuid Afrika door een strategie en handelswijze van verbinden in en met
netwerken van mensen en organisaties. In eerste aanleg willen we ons daarbij richten op de
terreinen van educatie en gemeenschapsontwikkeling (community development).
Dit is het beleidsplan 2014 van de Stichting.
Het bestuur
Hans van Alebeek – Voorzitter
Toine Dam – Penningmeester
Lonneke Dam – Secretaris
Martijn van Alebeek – Algemeen bestuurslid
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1.

De stichting

1.1

Gegevens

Stichting The Learning Journey is gevestigd aan het:
Bramenbos 8
5271 ZC Sint Michielsgestel
De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 7 juli 2006. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17 19 33 80.
Het RSIN (ANBI kenmerk) van de Stichting is 8168.92.660. Het bankrekeningnummer van de
Stichting is: NL 23 RABO 0123 5219 63 (IBAN).
De stichting heeft een eigen website: www.learning-journey.nl

1.2

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 Hans van Alebeek – Voorzitter
 Toine Dam – Penningmeester
 Lonneke Dam - Secretaris
 Martijn van Alebeek – Algemeen bestuurslid
De bestuursleden delen een passie voor Zuid Afrika en geloven in het belang van ‘de druppel
op de gloeiende plaat’ waarin ook kleine initiatieven het verschil kunnen maken. De
bestuurders zijn deels als ondernemer, deels als werknemers of student actief in Nederland.
Het werk voor de stichting is een nevenactiviteit. De bestuurders ontvangen voor hun
werkzaamheden voor de stichting geen enkele financiële vergoeding.
De stichting garandeert dat projectgebonden donaties volledig ten goede komen aan de
beoogde projecten. De kosten van overhead worden door het bestuur gedragen.
1.3

ANBI

Door de Belastingdienst is in 2008 aan de stichting de ANBI-status verleent. Dat wil zeggen
dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling – met andere woorden: een goed
doel - wordt gezien. Dit heeft ondermeer als voordeel dat giften van donateurs aftrekbaar
zijn van de belasting en dat door de Stichting ontvangen donaties niet belast worden en dus
volledig ten goede komen aan de projecten (zie www.anbi.nl)
1.4

De Raad van Advies

De stichting kent een Raad van Advies welke de stichting adviseert over strategie en
ontwikkeling. In de Raad van Advies hebben met name lokale Zuid Afrikaanse
functionarissen zitting. De leden van de Raad van Advies doen dit werk onbezoldigd. In de
Raad van Advies hebben o.a. zitting een bestuurslid van het Y2K College / Academy en de
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coördinatrice van het Memory Box project. Er is wel een vacature vanwege het overlijden
van mevrouw Elsa Pretorius, de voormalige coördinatrice van Prochorus Community
Development. In 2014 zullen we de vacature opvullen.
1.5

Vrienden van de Stichting

De Stichting ontwikkelt momenteel een mogelijkheid voor derden (personen en organisaties)
om nauwer betrokken te raken of te blijven bij het werk van de stichting. Aan het predicaat
‘vrienden van de stichting’ zal een aantal voorwaarden verbonden zijn. Op eerste initiatieven
is nog onvoldoende gereageerd. Wel zijn een paar ex-deelnemers aan werkbezoeken bereid
gevonden in 2014 (zoals in eerdere jaren) de doorontwikkeling van de Stichting mede vorm
te geven.
1.6

De Zuid Afrikaanse partners

De Stichting werkt nauw samen met plaatselijke organisaties in Zuid Afrika die kennis
hebben van de behoeften, lokale gebruiken en lokale regelgeving. Dit biedt bovendien de
mogelijkheid voeling te houden met de projecten op het moment dat de Stichting niet in
Zuid Afrika aanwezig is.
De Stichting ondersteunt waar nodig haar lokale partners bij de verdere professionalisering
van de eigen werkzaamheden.
Belangrijke lokale partners zijn het Y2K College (http://www.y2k-online.co.za) en het
stadsbestuur
van
de
gemeente
Kaapstad,
de
City
of
Cape
Town
(http://www.capetown.gov.za). Verder wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere
partners, met wie de Stichting een zogenoemde MoU (Memorandum of Understanding), een
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
Samenwerkingspartners zijn:
 Learn-to-Earn (http://www.learntoearn.org.za)
 The Business Place - Philippi (http://www.thebusinessplace.co.za)
 The Memory Box – Khayelitsha (http://www.memorybox.co.za)
 Prochorus community development - Kayamandi (http://www.prochorus.org)
 Center for Training & Employment – Cape Town
1.7

Uitstraling Stichting

In 2008 hebben we de duidelijke behoefte gevoeld om ten aanzien van uitstraling en imago
een meer uitgesproken beeld neer te zetten. Vandaar dat we besloten hebben om in 2009 de
'design groep' van het Learn-to-Earn project in Khayelitsha te vragen een nieuw logo te
ontwerpen. Het logo geeft vorm aan de verbondenheid die wij voelen met de mensen en
projecten in Kaapstad.
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Naast het logo is ook de website van de Stichting van groot belang om onze visie en
uitstraling gestalte te geven. In dat licht is besloten om eind 2013 / begin 2014 onze website
te vernieuwen. We hebben gemerkt dat juist een website uitermate belangrijk is om goede
uitstraling te hebben. Het is ons 'gezicht' naar de omgeving.
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2

Inleiding

2.1

Doelstellingen

Stichting The Learning Journey is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
welke is opgericht op 7 juli 2006. De stichting heeft (statutair) ten doel:
a.
Het leveren van een bijdrage aan de leefomstandigheden en het toekomstperspectief
van mensen uit achtergestelde gemeenschappen (townships) in Zuid Afrika door het
stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid.
b.
Verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.2

Activiteiten

De stichting ondersteunt en initieert (ontwikkelings)projecten die de zelfredzaamheid en de
empowerment van mensen in townships bevorderen. Daarbij wordt gewerkt vanuit een
holistisch perspectief. Dat wil zeggen dat de activiteiten van de stichting zich niet beperken
tot één thema (zoals kinderopvang), maar zich kunnen uitstrekken tot de verschillende
leefgebieden van de mensen in de townships. In de loop van 2008 hebben we echter
gemerkt dat deze holistische benadering te omvangrijk is voor onze Stichting, we moesten
meer focus aanbrengen in de verschillende projecten en initiatieven die we ondersteunen.
We hebben gemerkt dat we met het begrip 'ownpowerment' een krachtige leidraad hebben
voor onze activiteiten. 'Ownpowerment' is een samentrekking van ownership en
empowerment. Centraal staat de gedachte dat de mensen in Zuid Afrika nadrukkelijk zelf
eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling c.q. in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen
met oplossingen die door de gemeenschap zelf gewild en gedragen worden. Geen
bemoeizucht uit het buitenland, geen gratis geld, geen bedachte projecten, maar wel
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling, het nemen van eigen initiatief en
daarin ondersteund worden.
De Stichting initieert en stimuleert ‘ownpowerment’ van mensen in achtergestelde gebieden
in de Westkaap in Zuid Afrika door een strategie en handelswijze van verbinden in en met
netwerken van mensen en organisaties. In eerste aanleg willen we ons daarbij richten op de
terreinen van educatie en ontwikkeling.
De bijdrage kan verschillende vormen aannemen. Naast beperkte financiële ondersteuning
en facilitering zal het met name gaan om het inbrengen en uitwisselen van kennis en kunde.
De stichting werkt aanvullend aan lokaal initiatief en initiatieven van andere
(hulp)organisaties. Vanuit de visie en dit aanvullend karakter richten de projecten welke de
stichting tot nu toe heeft ondersteund of geïnitieerd
zich op kinderopvang, HIV/aids - gezondheid,
werkgelegenheid, vakopleiding en sport.
De activiteiten hebben het karakter van het
faciliteren van stappen die door de deelnemers in de
projecten zelf gezet worden (in plaats van het uit
handen nemen van verantwoordelijkheid en het
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overnemen van de regie). De activiteiten concentreren zich in de Westkaap van Zuid Afrika.
2.3

Invulling doelstelling Stichting

Aanvankelijk richtte de Stichting zich op empowerment in brede zin, waarbij een bijdrage
kon worden geleverd aan de verschillende levensdomeinen (werk, vrije tijd, gezondheid,
dagbesteding, huisvesting). Vanuit een behoefte aan focus is besloten de Stichting te richten
op educatie en gemeenschapsontwikkeling. Het investeren in mensen – c.q. de menselijke
factor in projecten - is daarmee centraal komen te staan.
2.4 Regionale afbakening
De werkzaamheden van de stichting zijn geografisch afgebakend tot de achtergestelde
gemeenschappen – de townships - in de Westkaap in Zuid Afrika. Dat is de omgeving die
historisch met Nederland verbonden is, die relatief veilig is en die inspireert door de grote
contrasten.
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2.5

Middelen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door inzet van de volgende
middelen:
a.
Het direct initiëren en ondersteunen van specifieke ontwikkelingsprojecten door
middel van (financiële) middelen en kennis. De ondersteuning heeft vanuit de
gedachte van empowerment het karakter van investeringen in met name kennis,
kunde en middelen (en niet zozeer op consumptie);
b.
Het direct initiëren en ondersteunen van specifieke ontwikkelingsprojecten door
middel van concrete deelname in projecten (personen op sabbaticals, korte
werkbezoeken, etc.);
c.
Het werven van fondsen door:
1. Het bekend maken van de activiteiten van de stichting op beurzen,
jaarmarkten, bijeenkomsten van rotary, lions clubs et cetera.
2. Het in het (persoonlijk) netwerk bekendmaken van de activiteiten van de
stichting;
3. Het actief benaderen van bedrijven en organisaties ten behoeve van
financiering en ondersteuning van de activiteiten van de stichting.
4. Het algemeen bekend maken van de activiteiten van de stichting door middel
van de website, artikelen et cetera;
5. Het organiseren van sponsorreizen en projectbezoeken om (Nederlandse)
personen en organisaties te betrekken bij de ontwikkelingen in Zuid Afrika en
de projecten van de stichting. Fondsenwerving vanuit betrokkenheid;
6. Het doen van gerichte aanvragen bij fondsen;
d.
Het vervullen van een intermediaire rol voor (Nederlandse) organisaties en personen
die, bijvoorbeeld vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of jubilea een
rechtstreekse bijdrage willen leveren aan de ontwikkelingen in Zuid Afrika voor zover
passend binnen de doelstellingen van de stichting;
e.
Het samenwerken met andere organisaties (zoals stichtingen en NGO’s) in Nederland
én Zuid Afrika en het beschikbaar stellen van de kennis van lokale omstandigheden,
het lokale eigen netwerk van de stichting en de periodieke bezoeken aan de
projecten;
f.
Samenwerking met landelijk en internationaal erkende instellingen (zoals Cordaid,
ICCO, ActionAid (het vroegere Nederlands Instituut voor Zuid Afrika), de VNG
International en anderen) die nodig zijn om de specifieke (sociale) projecten te
voorzien van extra financiële ondersteuning en ten behoeve van contacten met
NGO’s.
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3

Achtergronden bij de stichting

3.1

Own-powerment: Kracht uit de samenleving

De onderkant van de Zuid Afrikaanse samenleving kenmerkt zich door afhankelijkheid. Men
is in het algemeen niet gewend zelf initiatief te nemen. Deze situatie is historisch gegroeid,
enerzijds vanuit het fatalisme van de apartheid, anderzijds vanuit de hulpverlening en
ontwikkelingssamenwerking die lange tijd het karakter had van verzorging en het oplossen
van problemen. Men is helaas gewend ‘de hand op te houden’. Veel ambitievol gestarte
projecten gaan uit als een nachtkaars en krijgen geen bredere opvolging op het moment dat
de ondersteuning ophoudt.
Er is een andere strategie nodig die er van uitgaat dat het probleemoplossend vermogen bij
de mensen zelf ligt en die de kracht en de kennis van de lokale samenleving centraal stelt en
aanspreekt. Een strategie waarbij hulpverlening en ondersteuning vooral ‘in staat stelt’ en
die er niet vanuit gaat dat het ‘Noorden’ de wijsheid in pacht heeft. Verspreid in de Zuid
Afrikaanse samenleving ligt in scholen, ziekenhuizen, kerken, community centers en
bedrijven al veel kennis besloten. Daar waar de kennis ligt, liggen ook vaak ideeën over
oplossingen voor problemen. En vaak ook onaangesproken kracht. Het ‘Noorden’ kan door
een andere, meer faciliterende aanpak die kracht benutten en versterken. Het gaat er om de
mensen hun eigen kracht te laten ontdekken en eigenaar en regievoerder te laten worden
van hun eigen toekomst (ook wel aangeduid met ‘ownership’), zodat een vitale en
veerkrachtige samenleving ontstaat.
Gelukkig lukt het steeds meer mensen het verschil te maken in Zuid Afrika. Zij staan op,
werken hun idee uit en nemen het initiatief om iets neer te zetten en eigenaar te worden
van hun eigen toekomst. Deze voorbeelden zijn inspirerend en verdienen het ondersteund te
worden zodat ze versterkt worden. Maar ook is het goed nieuwe initiatieven te ontwikkelen
en te ondersteunen.
In de visie van The Learning Journey is 'own-powerment' van de lokale bevolking een
belangrijke manier om op termijn tot een meer zelfredzame, vitale en duurzame Zuid
Afrikaanse samenleving te komen. De visie vloeit voort uit de ervaringen van de oprichters
van de stichting in hun werk binnen de sociale zekerheid waar het empowerment vraagstuk
van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten nadrukkelijk een rol speelt. Naast
empowerment gaat het er dan om 'eigenaarschap' te erkennen en te nemen voor de eigen
ontwikkeling.
3.2

Empowerment: Gedefinieerd

Empowerment benadrukt de kracht die mensen en groepen hebben in plaats van hun
tekortkomingen. Empowerment is een proces waarbij mensen of groepen meer invloed
krijgen over gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. Empowerment op
individueel niveau betreft het sterker maken van individuen binnen hun sociale context zodat
zij beter in staat zijn hun omgeving te controleren. Empowerment op dit niveau wordt
gestimuleerd door gevoelens van persoonlijke controle te vergroten, mensen kritisch inzicht
en vaardigheden te laten ontwikkelen die ze helpen de controle over hun leven te vergroten
en mensen de mogelijkheid te geven te participeren in voor hen relevante activiteiten.
Empowerment op groepsniveau stimuleert groepen hun gemeenschap te verbeteren, te
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reageren op bedreigingen van de kwaliteit van leven en burgers de mogelijkheid te geven
om te participeren. Daarnaast kan empowerment op groepsniveau ook het verbeteren van
de maatschappelijke positie van een groep inhouden. In de benadering van de stichting staat
de interactie centraal tussen mensen en hun omgeving, gebaseerd op wederzijds respect en
kritische reflectie, waardoor zowel individuen als controlerende instituties veranderen op een
manier waardoor individuen een grotere invloed krijgen op mensen en instituties die hen
verhinderen om een gelijkwaardige positie in de maatschappij te verwerven.
Competenties zijn in onze samenleving over het algemeen goed ontwikkeld terwijl die
ontbreken in de achtergestelde gebieden van Zuid Afrika. Groepsoriëntatie – Ubuntu – is
juist in Afrika sterk ontwikkeld. Het ‘Ubuntu’-concept is diep verankerd in de Afrikaanse
cultuur en staat met zijn centrale waarden diametraal tegenover de westerse cultuur. Ubuntu
gaat over de essentie van het menszijn. In de Afrikaanse cultuur bestaat de mens namelijk
vooral als lid van de groep, terwijl bij ons de cultuur meer ligt op de mens als uniek individu.
Kenmerkend voor de cultuur van Afrikaanse stammen is bovendien het denken in cyclische
processen, waarbij oorzaak en gevolg als het ware onderling vervangbare factoren zijn. Dat
oorzaak en gevolg elkaar steeds opnieuw opvolgen als schakels van een oneindige keten,
heeft gevolgen voor de Afrikaanse beleving van de eigen identiteit. De eigen identiteit en de
context vloeien in de beleving van Afrikaanse mensen in elkaar over. Zonder context is er
geen identiteit. Het heeft ook te maken met het ‘terugploegen’ van talenten en middelen
naar de context van je oorsprong. Het heeft te maken met je willen inspannen voor jouw
maatschappij, voor jouw omgeving. Maar voor veel jongeren uit achtergestelde gebieden is
het moeilijk om Ubuntu te voelen naar mensen buiten hun directe omgeving. Hun
groepsoriëntatie strekt zich uit naar hun Peer Group van andere achtergestelde jongeren.
3.3

Ownpowerment: Mogelijk gemaakt

De stichting richt zich op het ontwikkelen en verbeteren van het ownpowerment van mensen
uit achtergestelde gebieden. In het bijzonder richt de stichting zich op projecten die erop
gericht zijn de belemmeringen voor ownpowerment in de samenleving, waar mensen uit
achtergestelde gebieden mee geconfronteerd worden, op te lossen of te verzachten.
Door in projecten gericht op de verschillende leefgebieden te ‘investeren’ kan de
empowerment van mensen uit achtergestelde gebieden groeien. De stichting zet zich daarbij
actief in om de samenhang tussen de projecten op de verschillende deelgebieden te
bevorderen vanuit de gedachte dat een integrale aanpak leidt tot meer en betere resultaten.

12

4

Uitwerking activiteiten

De Stichting selecteert en initieert projecten die primair gericht zijn op educatie en
'community development' van mensen uit achtergestelde gebieden. Veelal gaat het om
projecten die beogen de belemmeringen in de verschillende leefgebieden voor
ownpowerment weg te nemen. De ondersteuning krijgt vorm langs verschillende wegen.
Vanuit de filosofie van The Learning Journey wordt zoveel mogelijk samengewerkt met en
aangesloten bij lokale initiatieven. De ondersteuning vanuit de stichting geschiedt goeddeels
direct en deels indirect (door andere organisaties te faciliteren).
4.1

Directe ondersteuning projecten

Stichting The Learning
aantal organisaties en
bezoek waarin wordt
samengewerkt. Ook is
hebben.

Journey ondersteunt in het kader van haar doelstellingen direct een
projecten. Deze projecten worden geselecteerd op basis van een
verkend wat het lokaal draagvlak is en met wie kan worden
van groot belang ter plaatste een betrouwbare contactpersoon te

In 2014 gaat het in ieder geval om de volgende projecten:
4.1.1 The Memory Box
Vreemd om in het verlengde van de vorige hoofdstukken, waar duidelijk gemaakt is dat we
als stichting educatie en community development centraal stellen, te beginnen met dit
project. Maar het Memory Box project is van groot belang voor ons, het was het eerste
project dat we adopteerden. En nog steeds is community development centraal in dit
project.
Het Memory Box project is een project dat vrouwen met HIV/AIDS ondersteunt om hen te
leren zelfstandig in hun bestaan te voorzien. De doorstart van het project is door Stichting
The Learning Journey geïnitieerd. Toen AZG (Artsen Zonder Grenzen) zich uit het project
terugtrok is het project geadopteerd door de Stichting. De Stichting heeft het project eerder
ondersteund door het maken van business plannen, het huren van een werkruimte en het
ontwikkelen van een website. Na nog een tijdje succesvol geweest te zijn is het project,
vanwege de uitstroom van de meest gekwalificeerde vrouwen naar ander werk, niet langer
levensvatbaar genoeg om de resterende vrouwen in hun onderhoud te laten voorzien. Om
die reden is in 2008 besloten de 'resterende' vrouwen te gaan ondersteunen door middel van
een opleiding bij Learn-to-Earn naar ander werk. Dit heeft het mogelijk gemaakt het werk
van het Memory Box Project te combineren met andere werkzaamheden, waardoor de
kennis uit het project niet verloren gaat en de vrouwen wel in eigen onderhoud kunnen
voorzien. De Stichting ondersteunt dit project nog alleen t.a.v. het ondersteunen bij de
website. Daarnaast hebben we frequent contact voor de uitvoering en realisatie (door de
leden van de Memory Box) van workshops en seminars. De leden van het project zijn
daarnaast belangrijke gesprekpartners voor nieuwe initiatieven van de stichting.
4.1.2 Y2K College en Y2K Academy
Het Y2K –college is een privaat college dat met name dropouts uit het reguliere onderwijs
binnenkrijgt die via het college alsnog aan een soort startkwalificatie worden geholpen. In
2010 verkregen zo’n 450 leerlingen regulier onderwijs, in 2012 is dit aantal tot ruim 750
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gestegen (280 gedurende de dag, ruim 500 als ‘part time avond student’). Veel jongeren zijn
verslaafd (geweest), slachtoffer of dader van lichamelijk geweld of hebben andere
problemen (gehad). De school probeert een huiselijke, veilige omgeving te creëren. Indien
nodig wordt er coaching en counseling gegeven. Waar nodig worden studenten
doorverwezen naar social workers.
De school was gehuisvest in een oud pand, direct langs een drukke doorgaande weg in
Claremont. De kwaliteit van de ruimten waar les werd gegeven was matig. En terwijl er
onvoldoende financiële middelen waren, gingen de schoolprestaties zienderogen achteruit.
Sinds 2008 ondersteunt de Stichting het Y2K College en deze ondersteuning is de laatste
jaren alleen maar geïntensiveerd.
De school is opgericht in het jaar 2000, vandaar de naam Y2K (Year 2000). De directeur van
de school Philani Ncube is een voormalig boxcoach die jaren geleden tijdens zijn boxpraktijk
veel in aanraking kwam met jeugd die vaak geen uitzicht (meer) had of dacht te hebben.
Om die reden wilde hij zijn leven een andere invulling geven en richtte vervolgens samen
met enkele leraren het Y2K College op en stelde de school open voor dropouts. De school
biedt onderwijs voor Grade 8 tot en met Grade 12; voor 12 tot 18 jarigen, hoewel er ook
leerlingen zijn die al ouder zijn dan 20 jaar.
In de eerste jaren van de school was er bij de overheid behoefte aan werknemers die
werkzaam zouden zijn bij 'Customs' ten behoeve van het controleren en inklaren van
goederen. Er ontstond een samenwerkingsverband met de overheid en de Y2K Customs
Academy werd opgericht. Met het opleiden van (kansrijke) leerlingen tot medewerkers
'Customs' ontving het Y2K College inkomsten die dan weer werden ingezet voor de huur en
aanschaf van materialen en boeken. Andere inkomsten komen in zeer beperkte mate van de
ouders aan wie een bijdrage wordt gevraagd, maar het vaak gewoonweg niet kunnen
betalen. De afgelopen jaren nam de behoefte aan medewerkers voor 'Customs' fors af en
werd het Zuid Afrikaanse onderwijssysteem strenger; niet voldoen aan voorgeschreven
normen betekende automatisch minder subsidie van de overheid. Vijf jaar geleden was het
zo ernstig dat de leerkrachten uit liefde voor hun vak en de kansarme leerlingen zelfs
maanden salaris inleverden om te kunnen overleven. Tegelijkertijd werd er serieus
nagedacht over mogelijkheden tot structurele verbetering.
Het stichtingsbestuur heeft in die fase naast vele gesprekken en mailwisselingen ook
ondersteuning geboden in de vorm van feedbacksessies tussen het management en de
leerkrachten. Daarnaast zijn in 2010 twee methoden geïnstrueerd en ingevoerd op het Y2K
College; voor de leerlingen een ‘life skills’ programma gebaseerd op de methodiek ‘Color of
your Parachute’, voor de leerkrachten uitleg over deze methodiek en een gestructureerde
aanpak voor intervisie.
Uiteindelijk heeft het management van de school in overleg met de leerkrachten (moeten)
besluiten niet meer iedere ‘dropout’ als leerling een kans te geven. Waar voorheen geen test
hoefde te worden afgelegd of een leerling voldoende lees- en schrijfvaardig was, werd dit
vanaf het schooljaar 2010 ingevoerd. Het moeten afwijzen van kansloze leerlingen deed het
management en de leerkrachten veel pijn, maar dat de keuze waarschijnlijk de enige juiste
bleek te zijn werd eind 2010 duidelijk. Het percentage leerlingen dat slaagde (voor de
zogenoemde Matric normen) schoot van 40% in 2009 omhoog naar 72% in 2010, en tot
zelfs 93% eind 2011. Ook in 2012 en 2013 is het uitzonderlijk hoge percentage van 93
gehandhaafd.
De stichting heeft inmiddels voor het Y2K College een stevige korting kunnen bedingen bij de
grootste leverancier van schoolboeken en eind 2010 is de school verhuisd van de drukke
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doorgaande weg in de wijk Claremont naar de wijk Zonnebloem, vlakbij het centrum van
Kaapstad en dus goed bereikbaar met openbaar vervoer.

De Stichting bespreekt met de school eventuele nieuwe initiatieven voor de volgende jaren.
In de periode 2011 - 2013 is de samenwerking geïntensiveerd, wat heeft geleid tot een
jaarlijkse uitwisseling van 3 studenten van Studio-T, een MBO opleiding in Tilburg, die handen spandiensten hebben geleverd aan het Y2K College gedurende een periode van 3
maanden. Deze uitwisseling is zo succesvol verlopen dat nagedacht wordt over een
structurele uitwisseling.
Daarnaast is met behulp van een groot aantal donoren in 2012, via een speciale actie, een
'bakkerij' aangeschaft.
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Deze bakkerij kent een drieledig doel:
 Leerlingen opleiden tot met een vak, dat van leerling bakker;
 Met de producten die geleverd worden een 'voedsel programma' op school faciliteren
en
 Met specifieke producten (m.n. biscuits) proberen extra inkomsten voor school te
genereren.
Ten behoeve van deze bakkerij dienden eind 2012 nog wat faciliteiten geregeld te worden
maar, met hulp van een aantal vrijwilligers (ouders) die de bakkerij willen voorzien van de
nodige personele bezetting, is in 2013 een en ander operationeel. Intussen zijn eerste
‘producties’ gerealiseerd en vinden de opleidingen plaats.

Onze bemoeienis heeft zich verder ook op andere terreinen uitgebreid, vanaf 2012. Zo heeft
onze penningmeester een persoonlijke bijdrage geleverd aan de benoeming en plaatsing van
een ‘vertrouwenspersoon’ op school. Leerlingen kunnen met hun problemen (huiselijk
geweld, tienerzwangerschap, HIV/Aids en andere) terecht bij deze vertrouwenspersoon. Dit
initiatief is zo’n succes geworden dat de Stichting heeft besloten dit in 2013 en 2014 verder
uit te gaan werken. Enerzijds door een nadere studie te laten doen door de Worldschool in
Gouda, anderzijds door de eerste vertrouwenspersoon en het Y2K College te gebruiken voor
uitbreiding naar andere scholen.
Verder hebben we in 2012 het voorstel gedaan om het curriculum van Y2K uit te breiden
met een ‘business opleiding’ op LBO / MBO niveau. Door de in Europa gehanteerde
methodiek van EBC*L denken we een aanbod te kunnen organiseren waar in Zuid Afrika veel
behoefte aan is. Het betreft een opleiding van ‘laag tot hoog niveau’, in Nederland te
vergelijken van een midden standsdiploma tot een master opleiding in ‘international
business’. Omdat in Zuid Afrika de behoefte aan ‘zelfstandig ondernemerschap’ groot is,
denken we hierop steun te kunnen vinden. Tot op heden hebben we hiervoor echter
onvoldoende steun gevonden.

16

Daarnaast zal er een link gemaakt worden met het Centrum voor Training en
Werkgelegenheid om een aantal diensten (zoals screening van potentiële kandidaten en
specifieke opleidingen) te leveren. Nu Y2K Academy erin geslaagd met verdere inhoudelijke
en fysieke uitbreidingen te komen, lijkt een verdere intensivering van de samenwerking voor
de hand te liggen. De Y2K Academy kent nu ook IATA opleidingen (internationale luchtvaart)
en heeft een nieuwe vestiging geopend in Johannesburg.
4.1.3 Prochorus Community Development
Prochorus is opgericht in 1996 en bedoeld om een aantal sociale noden in het township
Kayamandi (nabij Stellenbosch) te lenigen. In de diversiteit van de projecten richt Prochorus
zich nu op onder andere een crèche ondersteuningsprogramma, voedsel- en kleding
projecten, een ‘cultureel project’ in de vorm van een ‘drama groep voor jongeren’, scholing
op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en PC-vaardigheden, ‘noodopvang’ bij crisis
situaties, 'spelgroepen' voor getraumatiseerde kinderen en de opvang van geestelijk en
lichamelijk gehandicapte kinderen.
Eerder heeft de Stichting al kennisgemaakt met Prochorus, maar de geboden ondersteuning
is toen vooral incidenteel geweest (naar aanleiding van diverse bezoeken tijdens de ‘learning
journeys’). Vanaf 2011 is die ondersteuning geïntensiveerd, met name omdat één van de
samenwerkingspartners in Nederland, QareWorkPartners, besloten heeft Prochorus als
projectinitiatief te adopteren. De contacten en ondersteuning lopen via de Stichting.

In 2011 is ook een Memorandum of Understanding tussen Prochorus en de Stichting
ondertekend, ter bestendiging van de samenwerking.
In 2010, 2011 en 2012 zijn diverse donaties gedaan die de projecten van Prochorus verder
ondersteunden. Zo is een bedrag overgemaakt voor de bouw van lage, eenvoudige
kindertoiletten, voor een speeltuin inrichting ('Jungle Jim'), voor de opleiding en training van
vrijwilligers, de opvang van gehandicapte kinderen en de inrichting van een speelgroep voor
getraumatiseerde kinderen (slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld).
Tijdens ons verblijf in oktober/november 2012 hebben we vervolgafspraken gemaakt met
Pam du Plessis, de opvolgster van Elsa Pretorius de intussen overleden coördinatrice
/directrice van Prochorus en contact van het eerste uur. We hebben in 2012 over de vorm en
inhoud van de toekomstige ondersteuning gesproken, en over de ambitie van Prochorus om
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verder uit te breiden. Zowel qua activiteiten als qua locaties. We hebben toen ook stilgestaan
bij alle ontwikkelingen die thans plaats vinden en door Prochorus worden gefaciliteerd.
Eind 2010 is besloten
om
een
meer
structurele
samenwerking
met
Prochorus aan te gaan,
in de praktijk van 2011
en 2012 zien we hoe dit
verder
vorm
heeft
gekregen.
Gegeven de focus die
de
Stichting
heeft
aangebracht, zijn we
daarbij wel afhankelijk
van externe financiers.
4.1.4 Thandi Crèche / De Rust Futura School / Lebanon Community
De Thandi farm is een Fair Trade wijnboerderij nabij Grabouw. De boerderij is in het bezit
van gekleurde mensen die wonen in het dorpje Lebanon. Het is één van de eerste fair trade
wijnboerderijen van Zuid Afrika. De werknemers wonen in het dorp Lebanon waar met
ondersteuning van de Stichting eerder (2007) een crèche is gerealiseerd zodat de vrouwen
overdag naar school kunnen en / of kunnen werken op de boerderij en de farmstall (de
winkel bij de boerderij).
Verbonden met de Thandi farm en wijnboerderij en de community van Lebanon is De Rust
School. Deze basisschool verzorgt primair onderwijs en de eerste stappen naar
'vakonderwijs'.
In 2009 is al een bijdrage gevraagd en geleverd voor de keukeninrichting van de Rust School
die veel zwarte en gekleurde leerlingen opleidt voor werk in de agrarische sector. De 'oude
keuken' was nodig als klaslokaal. Met behulp van een groot aantal sponsoren (waaronder het
lokale bestuur, de provinciale regering en de 'Quaker gemeenschap' in Groot Brittannië) is
vervolgens een nieuwe keuken gebouwd, maar voor de noodzakelijke keukeninrichting bleek
geen budget meer beschikbaar. Met de keukeninrichting wordt het mogelijk dat deze
leerlingen gevarieerde maaltijden krijgen aangeboden. De Stichting heeft deze gerealiseerd.
De Rust School werkt voor een groot gebied van plm. 60 'farms'. Het aantal leerlingen groeit
snel en is inmiddels gestegen tot boven de 800. In 2010 en 2012 zijn werkbezoeken
gebracht en is de oplevering van de keuken bekeken.
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Daarnaast zijn in 2011 workshops gegeven aan leerlingen uit de hoogste klassen.
Belangrijkste thema daarin was 'personal leadership'. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd
met de directeur van de Rust School om de inhoudelijke (methodische) ondersteuning van
de school te bespreken, en het creëren van een alfabetiseringsprogramma voor ouders,
zodat de dialoog en ondersteuning van en met hun kinderen gemakkelijker kan verlopen.
Een incidentele donatie voor studiemateriaal is in 2011 nog gedaan. In 2012 / 2013 hebben
de contacten met de Rust Futura School zich noodzakelijkerwijs beperkt tot schriftelijke
communicatie. Voor 2014 is het plan de contacten weer te intensiveren.
4.1.5 Training Councillors City of Cape Town
De Zuid-Afrikaanse economie is veruit de grootste van heel Afrika. Veel sectoren zijn goed
ontwikkeld, met name die op het gebied van communicatie, transport en energie. Toch is
Zuid-Afrika ook een ontwikkelingsland. Dit komt door het lage inkomen van een grote groep
van de bevolking. De huidige Zuid-Afrikaanse economie kent twee kanten: de moderne,
ontwikkelde economie rond de grote steden staat in sterk contrast met de vele,
onderontwikkelde (plattelands)gebieden waar men zich bijna alleen maar bezighoudt met
een soort overlevingslandbouw.
De omvang van de werkloosheid en armoede in Zuid Afrika is enorm. Formeel is er sprake
van een werkloosheidspercentage van zo’n 30%, maar zeker waar het gaat om townships
nabij de (grote) steden en het platteland, is een werkloosheidscijfer van rond 50 - 60% geen
uitzondering. Bovendien ondervindt Zuid-Afrika nog steeds problemen van het afgeworpen
Apartheidsregime. Deze politiek heeft namelijk een economische structuur achtergelaten die
sterk uit het lood was geslagen. Het bedrijfsleven bestond en bestaat bijvoorbeeld
voornamelijk uit blanke conglomeraten die zich sterk op de binnenlandse markt richtten. Het
ontbreekt de zwarte bevolking aan opleiding, ondernemersvaardigheden en financiën om zelf
een onderneming van de grond te tillen. Bovendien is er nog steeds sprake van corruptie in
de publieke sector. Maar er zijn positieve ontwikkelingen om de economie te bevorderen,
zoals het Black Economic Empowerment (BEE) beleid. Dit beleid heeft geleid tot vergroting
van deelname van voormalig economisch achtergestelde groepen.
In deze context van een zich nog steeds 'ontwikkelende democratie' met veel 'derde wereld'
problemen in de townships en het platteland, moet het bestuur zich vormen. Zowel op
nationaal, provinciaal als lokaal niveau. Het voert te ver om alle 'ins en outs' van de politiek
en het bestuurlijk stelsel hier te noemen, maar duidelijk mag zijn dat de verbinding tussen
overheid / bestuur en burger een lastig thema is waar verwachtingen over en weer leiden tot
escalatie en problemen. Burgers die teleurgesteld zijn na de eerste vrije verkiezingen en
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oproepen tot acties, de angst voor migranten uit het buitenland, de zweem van corruptie
door nieuwe machthebbers, etc. Het nieuws dat doorsijpelt over de bestuurlijke constellatie
in Zuid Afrika is weinig positief.
De mensen die in de townships rond (grote en kleine) steden wonen, zijn daar in principe
illegaal. Het zijn vooral mensen die van het platteland ('rural areas') van Zuid Afrika naar de
stad komen, op zoek naar werk, inkomen en huisvesting, maar ook migranten uit het
buitenland (Zimbabwe, Congo, Angola, Mozambique en andere Afrikaanse landen) bevolken
de enorme uitgestrekte townships van het land. Weliswaar 'illegaal' woonachtig betekent het
niet dat deze burgers er niet zijn. En met hun aanwezigheid is er een noodzaak tot het
betrekken in de samenleving. In Zuid Afrika kennen de 'townships' een ontwikkel-pad. Van
een 'informal settlement' groeit een eerste 'bewoonde omgeving' snel naar eerste vormen
van 'structuur'. Er wordt op centrale plaatsen een aantal 'water punten' aangelegd, er
worden centrale sanitaire voorzieningen geplaatst en daarna vaak een 'community center' of
sportfaciliteit. Particulier initiatief leidt tot kerken en wat 'small business' (kapsalons,
telefoonpunten, een 'spaza' en/of 'shebeen' volgen al snel.
Het stadsbestuur van Kaapstad werkt, net zoals deze bestuurlijke laag in de rest van Zuid
Afrika, met verschillende 'Wards' ('kieskringen' / verkiezingsgebieden) Er zijn zo'n 4300
'Wards / Kieskringen' in Zuid Afrika, waarvan zo'n 110 'Centrale Wards / kiesgebieden' in
Kaapstad. Vertegenwoordigers van landelijke partijen zoals het ANC en de DA (Democratic
Alliance) zijn verantwoordelijk voor deze 'Wards'/ Kieskringen. Zij zijn de centraal
verantwoordelijke Councillors, waarvan een aantal het stadsbestuur vormen. In de laatste
verkiezingen is de DA als winnaar uit de bus gekomen, terwijl het ANC (tweede in de
stadsregio Kaapstad) landelijk nog de grootste partij is.
Zoals er 'Councillors' zijn voor de stad, zo zijn er ook decentrale 'woonblokken/
woongemeenschappen' in de townships. Ook daar zijn 'volksvertegenwoordigers' actief voor
de townships. 'Ward Councillors' (en PR Councillors) zijn de daar 'gekozen blokkenhoofden',
gekozen vertegenwoordigers voor een bepaald 'blok' (een Ward) in een township. Deze
bevatten meestal zo'n 25.000 burgers.
Ward Councillors zijn essentieel in de bestuurlijke context van het land, in dit geval van
Kaapstad. Raadpleging van burgers gaat via deze councillors. Wat wil de bevolking hebben in
hun wijk of buurt? Betere sanitaire voorzieningen? Moet er iets gebeuren aan de
infrastructuur? Hoe wordt omgegaan met problemen rond criminaliteit, werkloosheid,
HIV/Aids, etc. etc. De Ward Councillors zijn vaak gekozen vanwege hun lidmaatschap van
een beweging (Jeugd, Vrouwen, geloof), soms vanwege hun beloftes aan de kiezer, soms
vanwege hun lidmaatschap van de 'heersende partij'. Maar vaak ook zijn de vaardigheden
om deze belangrijke, vertegenwoordigende rol uit te voeren, niet toereikend. En daarin zit
een 'zwakte' in het systeem. Het stadsbestuur heeft belang bij een goede, vakkundige en
verantwoorde vertegenwoordiging van de bevolking bij de besluiten van de stad. Het gaat
niet alleen om draagvlak voor besluiten, maar het gaat om een duurzame opbouw van een
samenleving waarin veiligheid, gezondheidszorg en werkgelegenheid geborgd worden. Dat
vraagt van de 'Ward Councillors' vaardigheden op het terrein van vertegenwoordiging van
hun kiezers, strategisch onderhandelen en inzicht, vergadertechnieken en -vaardigheden,
integriteit, etc. Aan die vaardigheden wordt lang niet altijd voldaan.
Vanwege de vroegere band van een aantal stadsbestuurders met FNV (vanuit het verleden
waarin FNV ANC / vrijheidsstrijders heeft getraind, o.a. op het terrein van onderhandelen) en
de persoonlijke band van de stadsbestuurders met de landelijk coördinator van het Urban
Matters programma van Cordaid en Hans van Alebeek als vertegenwoordiger van Stichting
The Learning Journey en tevens de voormalige interim coördinator van het UM programma,
is in eerste aanleg aan FNV Formaat gevraagd om een trainingsprogramma te ontwikkelen,
te accrediteren en uit te voeren. Een eerste training is uitgevoerd in mei 2012. De
samenwerking van de City of Cape Town, FNV Formaat en Stichting The Learning Journey
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heeft ook geleid tot een tweede verzoek van het stadsbestuur om training te verzorgen. In
november 2013 is opnieuw, nu aan zo’n 40, Councillors training gegeven. De financiële
middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door de City of Cape Town, FNV Formaat, de
Stichting en een aantal particuliere sponsoren. De benodigde tijd is op vrijwillige basis
beschikbaar gesteld door de trainers. De Stichting zal in 2014 onderzoek doen naar
structurele borging van materiaal en uitvoering van de training. Bijkomend voordeel van de
trainingen zijn de intensieve contacten met de verschillende councillors, en daarmee de
verbinding met de lokale communities (wijken en buurten) en projecten in de townships, die
het de Stichting mogelijk maken nieuwe initiatieven te ontplooien.

4.2

Indirecte ondersteuning van projecten

Vanuit de gedachte dat de aanpak van belemmeringen in de verschillende leefgebieden
vraagt om een integrale aanpak bevordert de stichting actief de samenwerking tussen
organisaties in Zuid Afrika en zoekt de stichting actief de samenwerking met organisaties die
daarbij kunnen helpen. Door frequent aanwezig te zijn in Zuid Afrika kan en wil de stichting
een bemiddelende rol vervullen voor andere organisaties. Door samen te werken met lokale
organisaties kan met kennis van de lokale situatie gerichte ondersteuning worden geboden.
Strikt genomen gaat het hier om indirecte ondersteuning.
In 2014 gaat het in ieder geval om de volgende samenwerkingsverbanden:
4.2.1 Learn-to-Earn
Vanuit verschillende projecten en initiatieven is er behoefte aan goede vakopleiding, met
name voor jongeren en vrouwen. De Stichting gaat er vanuit dat het minder wijs is om zelf
nieuwe vakopleidingen op te zetten, waar mogelijk maken we gebruik van professionele en
goede bestuurde opleidingscentra in Zuid Afrika. Waar bijvoorbeeld Noluthando of Leweza
zich richten op lassen en metaalbewerking, daar is Learn-to-Earn de ideale partner op het
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terrein van naaien, houtbewerking, administratieve vaardigheden en design, waarbij men
ook nog een aantal gesubsidieerde banen creëert.
4.2.2 Uitvloeisel werkbezoeken
Als uitvloeisel van de werkbezoeken onderhouden de deelnemers vaak nog directe contacten
met projecten, organisaties en individuen en bieden zij directe ondersteuning buiten
Stichting The Learning Journey om.
4.3

Samenwerking in initiatieven

Naast de directe samenwerking op basis van eigen projecten, is er ook een verbinding met
andere initiatieven en partners. We noemen de belangrijkste.
4.3.1 Center for Training & Employment
In het verlengde van wat in 2010 is gestart als het Philippi Worx project, spreken we vanaf
2011 van het Centre for Training & Employment in Philippi. Philippi is een gemeenschap met
een hoog percentage werkloosheid en hoge infectiegraad van HIV/AIDS besmetting. Maar
tevens ook een gemeenschap met veel ondernemersinitiatieven en bedrijvigheid.

Na diverse verschillende initiatieven en plannen die nauwelijks van de grond kwamen (via
the Business Place), is besloten samen te werken met een initiatief, het Center for Training &
Employment in Kaapstad. Dit project is in eerste aanleg gestart in het verlengde van en in
samenwerking met het Urban Matters programma van Cordaid Zuid Afrika. De relatie met
Cordaid op dit terrein is evenwel in 2012 beëindigd.
Werkloosheid is één van de grootste uitdagingen voor jongeren in de townships van
Kaapstad. Het gebrek aan kwalitatieve (beroeps)opleidingen en de demotiverende omgeving
eisen haar tol bij de jeugd. Daarom hebben de grondleggers van Stichting The Learning
Journey, in samenwerking met Zuid Afrikaanse partners, besloten het Centrum voor Training
en Werkgelegenheid te starten om de jeugd te trainen en op te leiden, waarbij werkloze
kansrijke jongeren uit het township Philippi een gegarandeerde baan krijgen. Het gaat niet
alleen over empowerment en opleiding, maar het gaat ook over het motiveren van deze jong
volwassenen met een garantie van een baan na hun leer ervaringen. Ze zullen worden
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geïnstrueerd om doelen te stellen, en zichzelf te zien als veranderaars. Het Centrum voor
Training en Werkgelegenheid helpt hen hun droom te verwezenlijken.
De visie van het Centrum is om werkgelegenheid voor jongeren te creëren via de ABCmethode. In het Engels: 'A job is better than no job, and will lead to a Better job, and
eventually a Career'.
Omdat het project in de loop van de tijd een meer ‘zakelijk karakter’ heeft gekregen, is de
bemoeienis van de Stichting gereduceerd tot een meer facilitaire rol. Wel is de voorzitter nog
sterk betrokken, maar vanuit een andere rol dan als voorzitter van de Stichting. De
betrokkenheid van de Stichting is nu vooral gebaseerd op het in verbinding brengen van
partijen die een bijdrage aan het Centrum kunnen bieden, en om de uitwisseling van kennis
en kunde in dit verband mogelijk te maken. Als Stichting willen we ook graag gelieerd blijven
met het CTE omdat we in de toekomst activiteiten willen ondersteunen die volgen op de
‘educatie’ (periode), op activiteiten die volgen op initiatieven zoals we die ondersteunen bij
het (verderop beschreven) Y2K College. Daarmee zou het CTE een mooie ‘add on’ betekenen
voor onze Stichting. Via een middelbare school opleiding doorstromen naar een
‘vakopleiding’ en uiteindelijk een fatsoenlijke baan.
4.3.2 Stichting Leweza
De Stichting Leweza is al jarenlang bezig met het opzetten van een cursussen lassen in ZuidAfrika. Ondanks de werkgelegenheid als gevolg van de economische ontwikkeling zijn de
scholingsmogelijkheden voor township jongeren, vooral in het beroepsonderwijs volstrekt
ontoereikend en ontoegankelijk. Dit betekent een voortdurende hoge jeugdwerkloosheid,
met alle problemen van dien. Jongeren zonder perspectief glijden gemakkelijk af naar
onverantwoord gedrag en criminaliteit. Goede vakscholing gekoppeld aan werk lijkt de
aangewezen weg om iets aan deze problemen te doen. Met de Stichting Leweza wordt
samengewerkt.
4.3.3 Ikhaya Knowledge Integration
Ikhaya Knowledge Integration (https://www.ikhaya.nl) is een in Nederland gevestigd bedrijf,
met een Zuid Afrikaanse stichting. Men levert een digitale leeromgeving, van groot belang in
Zuid Afrika waar ‘afstandsonderwijs’ veel mogelijkheden biedt. Met Ikhaya wordt in een
aantal projecten samengewerkt.
4.3.4 Kenniscentra
Samenwerking met opleidingscentra en kennisorganisaties (zoals de Universiteit van
Kaapstad en de Business School Nederland) geven inzichten en contacten naar verschillende
bedrijven en projecten waar de Nederlandse deelnemers een bijdrage aan kunnen of willen
leveren. Via BSN, hoofdvestiging in Nederland maar ook in Kaapstad gehuisvest, is
lesmateriaal verkregen en zijn diverse lokale contacten gelegd. Met de Universiteit van
Kaapstad wordt gesproken over de borging van de training aan Councillors en management
trainees.
4.4

Onderzoek naar nieuwe projectmogelijkheden en verbindingen

De Stichting The Learning Journey kiest ervoor om periodiek aanwezig te zijn in Zuid Afrika
om daar lokale projecten te kunnen bekijken, te initiëren, om verbindingen te leggen tussen
verschillende projecten en organisaties en om voor andere NGO’s mogelijkheden te
onderzoeken. Bovendien is het absoluut noodzakelijk dat er ter plekke een goede
samenwerking is met ter zake deskundige en betrouwbare personen. Toch blijkt dat niet elk
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project in Zuid-Afrika voldoende waarborg biedt voor continuïteit. Intensieve contacten met
ter plekke actieve organisaties zijn dan een voorwaarde.
Het initiëren van zelfstandige projecten vergt een goede voorbereiding en uitstekende
contacten in Zuid-Afrika. Uithoudingsvermogen en de wil om zaken daadwerkelijk te
realiseren zijn onmisbaar. Tegelijkertijd zijn zorgvuldig voorbereiden en bedrijfsmatig
onderbouwen essentiële onderdelen.
De Stichting doet ook onbetaald onderzoek (verkenningen) naar de mogelijkheden om
duurzame werkgelegenheid in Zuid Afrika te creëren via Nederlandse bedrijven die
maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Daartoe worden lokaal de mogelijkheden
verkend en worden businesscases opgesteld. Intussen is er een vrijwilliger (van Nederlandse
afkomst maar al jaren woonachtig in Somerset West) bereid gevonden hand- en
spandiensten voor de Stichting te leveren.
In de komende maanden zullen we een aantal nieuwe initiatieven verder verkennen op
mogelijkheden voor ondersteuning en samenwerking. De volgende projectvoorstellen zullen
we daartoe onderzoeken:
 MITS Program – Making Impact Trough Sports (http://www.mitsprogram.org/) in
Mitchell’s Plain – Cape Town
 EBC*L voor scholen in de Westkaap (http://www.ebcl.info/)
 De VINE school (http://www.thevineschool.org.za/) – Landsdowne – Cape Town, waar
we nadere kennis willen uitwisselen rond methodieken en de toepassing daarvan
 The School of Hope (onderdeel van de Thembalitsha Foundation projects,
www.thembalitsha.org.za) gelegen in Athlone – Kaapstad
 Diverse projecten zoals voorgesteld door de Councillors van Kaapstad
 En verder willen we een aantal scholen in de Westkaap beter op elkaar gaan betrekken
en verbinden. Onder andere op het terrein van competentiegericht leren.
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5

Planvorming

5.1

Plannen 2014

De plannen voor 2014 zijn voor een groot deel al verwoord in hoofdstuk 4 waar het gaat om
de ondersteuning van een aantal projecten.
Onze plannen zijn op hoofdlijnen kort te benoemen:
 Het continueren van de ondersteuning aan / facilitering van de lopende projecten
o The Memory Box
o Y2K College en Y2K Academy
o Prochorus Community Development
o Thandi Crèche / De Rust Futura School / Lebanon
o Training Councillors City of Cape Town
o Center for Training and Employment
 Het afleggen van twee werkbezoeken van bestuursleden aan de projecten en mogelijk
nieuwe projecten in het voor- en najaar van 2014
 Het organiseren van een nieuw werkbezoek met deelnemers in het najaar van 2014 met
ongeveer 5 sponsoren
 Het uitvoeren van diverse fondsenwervingsacties in Nederland
 Het uitvoeren van 1 verkenning naar de mogelijkheden om duurzame vormen van
werkgelegenheid naar Zuid Afrika te halen;
 Het initiëren van 2 nieuwe projecten.
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6.

Financiële onderbouwing

Hoewel het bestuur en andere vrijwilligers zich om niet inzetten voor de belangen en
doelstellingen van de stichting vergt de verdere uitwerking van de doelstelling uiteraard de
nodige financiële middelen. Deze worden opgebracht via giften, sponsor- of
fondswervingsacties en bankrentes. Donaties, giften en dergelijke kunnen ook plaatsvinden
in een andere vorm dan geld, zoals het bekostigen van huisvesting, het financieren van een
training et cetera. Alle giften komen volledig ten goede aan de doelstellingen van de
stichting. De stichting garandeert dat giften ten behoeve van specifieke projecten voor 100%
ten bate komen van het betreffende project. De organisatiekosten van de Stichting worden
betaald uit algemene giften. Het bestuur draagt substantieel bij in de algemene kosten van
de stichting.
Het is in die zin geweldig dat we met behulp van familie, vrienden en relaties veel projecten
hebben kunnen realiseren. En daarom ook een geruststelling dat we sedert 2012 mogen
rekenen op een jaarlijks legaat van € 1.000,- waarmee een (deel van de) financiële borging
voor de komende 5 jaren is gegarandeerd.
Het financiële budget 2014 op hoofdlijnen van de Stichting bestaat uit het volgende
overzicht:
Posten
 Baten
o
o
o
Totaal

Bedrag in euro
uit eigen fondswerving
Giften particulieren
Donaties bedrijven en instellingen (Stichtingen)
Op baten waardeerbare activiteiten1

Kosten fondswerving
o Kosten werkbezoeken
o Vervoerskosten
o Bijeenkomsten
o Diversen
Totaal

€
7.500
€ 20.000
€ 25.000
€ 52.500





Beschikbaar voor verstrekking schenkingen, donaties
& ondersteuning

€ 15.000
€
1.000
€
1.000
€
1.000
€ 18.000
€

34.500

Voor alle (beoogde) activiteiten die vanuit de Stichting in Zuid-Afrika plaatsvinden, is geen
vergunning nodig.

1

Het gaat hier om activiteiten van de bestuursleden, zowel financieel als praktisch, in diverse vormen,
zoals het ondersteunen en borgen van de kwaliteit van onderwijs; intervisieworkshops (laten) geven,
helpen met het aanbrengen van focus, visie, strategie en planning. Kortom delen en ondersteunen
van capacity-building.
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