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Aids Committee Khothatsong,
Soshanguve
Aidshulp (thuiszorg), voorlichting,
preventie en pastoraat. In 2020:
zorg voor zo’n 100 patiënten.
Aantal leden supportgroep
hebben mondkapjes genaaid en
verkocht.

Nakekela Christian Community
Centre, KwaMhlanga
Aidshulp (thuiszorg en in kliniek),
voorlichting, preventie en
pastoraat in omgeving. In 2020:
107 patiënten verzorgd in kliniek.
Meer thuiszorgpatiënten: 201,
6.352 huisbezoeken gebracht.
Dignity & Dare trainingen voor
jongeren, over relaties en
seksualiteit. 14 supportgroepleden getraind: eigen inkomsten
verdienen met groente verbouwen, kippen houden of sieraden
maken.

Thembalethu Nkomazi,
Schoemansdal
Aidshulp (thuiszorg), voorlichting,
preventie en pastoraat. In 2020:
646 patiënten ondersteund.
Vanwege corona-restricties lager
dan eerdere jaren. 352 hiv/aidsen tbc-testen. Trainingen voor
jongeren konden niet doorgaan.
Stekjesproject succesvol: in
moestuin kunnen mensen eigen
voedsel verbouwen.

SALT Alliance
Toerusting leiders 7 christelijke aidsorganisaties.
Succesvolle start Dignity & Dare-trainingen voor
tienermeiden en -jongens, gericht op waardigheid/respect en bijbelse waarden, ter voorkoming/verwerking van seksueel misbruik.

De coronapandemie had op elk van onze 11 samenwerkingspartners in Zuid-Afrika grote impact: kerken
en scholen moesten (tijdelijk) dicht, diverse trainingen moesten worden opgeschort, thuiszorg-bezoeken
werden (tijdelijk) stilgelegd vanwege het besmettingsgevaar voor zwakke patiënten en onvoldoende
beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel. Daarnaast nam de armoede toe: in lockdown betekent
voor veel gezinnen geen werk. En dus geen inkomsten. Kerken en hulporganisaties hebben daarom volop
(diaconale) noodhulp verleend. Namens u konden we daaraan ruimhartig bijdragen. Bedankt daarvoor!

Aidshulpverlening
Aidshulpverlening
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Naast deze corona noodhulp konden we de geplande projecten en programma’s van onze 11 samenwerkingspartners financieel blijven ondersteunen in 2020, verdeeld over 3 ‘soorten’ programma’s: inzet zendelingen,
training/onderwijs en aidshulpverlening. Bedankt voor uw bijdrage daaraan!

Zendelingen/evangelisten
Zendelingen/evangelisten
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Diaconale corona-noodhulp

Schoemansdal

Zendelingen VGKSA,
mission-team Pretoria

Training
Trainingen
enonderwijs
onderwijs

PRETORIA

Theologiestudenten VGKSA
Studiebeurzenprogramma. In
2020: 1 student, opleiding tot
predikant. Studie vordert goed,
afrondende fase master (online),
planning: afronding in 2021 (in
Canada).

Nellmapius, Soshanguve,
KwaMhlanga

Nellmapius,
ds. George Mnisi,
(verbonden aan classis
Warffum)
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Verder: extra begeleiding business-consultant
(2020-2021) bij ontwikkelen plannen voor
inkomsten-genererende projecten. Doel: meer financiële duurzaamheid van onze 3 aidspartners.
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Net als in Nederland, had het coronavirus in 2020 flink impact op het dagelijkse leven in Zuid-Afrika. Eind
maart, bij de eerste besmettingen, ging het land in een volledige lockdown. Zo’n crisissituatie legt vervolgens ongenadig de ‘onderliggende problemen’ van het land bloot, zoals de enorme werkloosheid, beperkte
gezondheidszorg en armoede. Na enige versoepelingen zijn de maatregelen eind 2020 weer aangescherpt.
De verwachting is een tweede golf aan besmettingen vanwege de besmettelijker Zuid-Afrikaanse variant
van het coronavirus.
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GELOOF DELEN IN ZUID-AFRIKA

Durban
Port Shepstone

Zendelingen Vrye Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika (VGKSA)
In 2020: inzet 6 zendelingen in zendingsgemeenten rond Pretoria en Kaapstad
(vanaf april ’20: 5, vanwege overlijden ds.
Piet Magagula), 1 ondersteunende trainer
en 1 online zendeling.

Zendelingen VGKSA,
mission-team Kaapstad

Soshanguve F4,
ds. Piet Magagula,
overleden: 18 april ’20
(was verbonden aan
classis Drachten)

Soshanguve WW/UU,
ds. Phineas Kgatle
(verbonden aan classis
Leeuwarden)

Leiden (Belhar),
ds. Peter Abrahams
(verbonden aan classis
Grootegast)

Soshanguve XX,
ds. Thabo Matlaela
(verbonden aan classis
Appingedam)

Fisantekraal (Wesbank),
ds. Carl van Wyk
(verbonden aan classis
Grootegast)

ds. Dirk Maurits Boersma,
betrokken bij F4,
plus trainer/ondersteuner
(verbonden aan classis
Appingedam)

KAAPSTAD

Kerken Helpen Kerken
Extra corona-bijdragen voor zendingsdeputaten VGKSA: voedselpakketten voor 120 families in/rond zendingsgemeenten, basisschool
Lesedi: desinfectiemateriaal, aidsorganisatie
Nakekela: beschermingsmateriaal personeel,
zendingsgemeenten in Nqutu-district (partnerkerken NGK-kerken): 500 voedselpakketten en
SALT Alliance (via 6 aidsorganisaties): voedselpakketten 4.500 gezinnen (SALT-financiering
door Stichting Pharus).

Online zendeling, via
Reformational Study Centre

ds. Jopie van der Linden

Leiden,
Wesbank
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Mukhanyo Theological College (MTC)
Ontwikkeling lesprogramma’s Bijbellessen en Kerkleiding (2018-2021).
Door lockdown extra tijd beschikbaar,
dus goede voortgang. Verder: opstart
nevenvestiging in Durban (2020-2022,
financiering door Stichting Pharus):
gestart met 10 bachelor-studenten. Zijn
enthousiast over opleiding, 1 student is
plotseling overleden.

Kind Christian Outreach Trust,
Port Shepstone
Opleidingsprogramma Zulu-kerkleiders.
Inzet door GKSA-predikant Phumlani
Mkupa en 5 andere tutoren. In 2020: 70
studenten, verdeeld over 10 groepen.
Ondanks corona toch doorgang. Online
niet succesvol, dus – zodra regelgeving
het toeliet – weer groepsgewijs les.
Actieve alumni.

Christelijke basisschool Lesedi la
Ditshaba, Soshanguve
Traject rond versterken christelijke identiteit, o.a. in lesprogramma en -aanpak, uitmondend in ontwikkeling strategisch
meerjarenplan (o.l.v. vrijwillige
inzet MijnID.nu). Tijdens lockdown materialen verspreid voor
thuisonderwijs.
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Studiefonds Thusano, Pretoria
Studiebeurzenprogramma
voor jongeren. In 2020 9 studiebeurzen. Door lockdown zijn
studie-achterstanden ontstaan.
Verder: mentoraat voor
studenten.

Die Kaapse Vlakte Fonds,
Kaapstad
Studiebeurzen en wiskundelessen voor jongeren. In 2020: 10
studenten, 1 afgestudeerde is nu
onderwijzer in Leiden. Verder:
sopkombuis Belhar, uitje zondagsschool en vrouwengroep.

financiële verantwoording
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarin we wereldwijd te kampen hadden met de coronapandemie. En die is helaas nog
niet voorbij… Desondanks konden onze partnerkerken en -organisaties in Zuid-Afrika heel wat van hun geplande missionactiviteiten door laten gaan, al moesten ook activiteiten aangepast en omgebogen worden. Op onze overzichtskaart vindt u enkele
hoogtepunten uit 2020. En in onderstaand overzicht staan alle financiën op een rij.
Daarbij zeggen we graag: bedankt! Want met uw steun – als gemeentelid van één van de lidkerken van ons Gronings-Friese
samenwerkingsverband – is dit allemaal mogelijk. De totale uitgaven die daarvoor in 2020 nodig waren, zijn lager uitgevallen dan we
vooraf hadden begroot. Vanwege corona kon er bijvoorbeeld niet gereisd worden en is een aantal nummers van ons magazine Naast
geschrapt. Onze steun voor ‘geloof delen wereldwijd’ (ruim 891.000 euro) financierden we in 2020 voor 50% vanuit bijdragen van
onze lidkerken (quotum) en voor 50% vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen (waaronder Stichting Pharus),
ingezameld door Verre Naasten, namens het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Via Verre Naasten (en Stichting Pharus)
konden we ook corona-noodhulp bieden aan verschillende partners van ons.

inkomsten
50%

Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband
I Verre Naasten

Bijdrage uit lidkerken

2020

2019

88.239
-22.396
65.843

124.639
-36.400
88.239

e 0,91

Kosten eigen fondsenwerving
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staat van baten en lasten
Bedragen in €
Baten
Bijdrage uit quota van lidkerken + diversen
Bijdrage uit vermogen Zuid-Afrika Mission
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten
Som der baten

Kosten beheer en administratie

Begroot 2021

Werkelijk 2020

Begroot 2020

417.020
558.220
975.240

425.530
22.565
443.639
891.735

428.090
20.000
541.384
989.474

408.613
9.486
68.880
28.275
6.567
20.522
18.242

402.885
4.730
65.406
22.906
8.856
21.821
18.584

481.207
8.354
21.721
32.373
9.357
22.974
20.635

32.835
55.820
52.536
31.522

31.739
52.145
50.333
45.665

733.297

725.072

33.417
62.657
58.480
5.347
6.683
763.207

Lasten
Doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd
1- VGKSA: inzet zendelingen
2- VGKSA: studiebeurzen theologiestudenten
3- MTC: theologische opleiding
4- KCOT: opleiding en evangelisatie Zulu's
5- Christelijke basisschool Lesedi
6- Thusano: studiebeurzen jongeren
7- Kaapse Vlakte Fonds: studiebeurzen jongeren +
diaconaal werk
8- Khothatsong: aidshulpverlening
9- Nakekela: aidshulpverlening
10- Thembalethu: aidshulpverlening
11- SALT: samenwerking aidsorganisaties & EM consultancy
12- GKSA Durban (Harbour Church: evangelisatie)
Totaal besteed aan doelstelling: Ondersteuning
partners wereldwijd
Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid
achterban
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Geloof delen wereldwijd

besteed aan de diverse sectoren
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1 januari
Dotatie/onttrekking
31 december

e 0,04
e 0,05

50%

vermogenspositie
Bedragen in €
Stand vermogen

waar ging uw
euro naar toe?

24%

Training

56%

Evangelisatie

Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op met
onze penningmeester via
penningmeester@zuidafrikamission.nl.

21%

Diaconaat

Bestuur Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten
(peildatum 31-12-2020)
123.074

84.141

106.242

59.924
58.946

40.919
41.603

54.993
65.032

975.240

891.735

989.474

Door een gift uit de landelijke corona-noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl		
en tweemaal een bijdrage van Stichting Pharus konden we onze partners extra ondersteunen
met een bedrag van zo'n 170.000 euro.		
Daarnaast financierde Stichting Pharus met ruim 104.000 euro het werk van Nakekela en
Thembalethu, en voor 40.000 euro de opstart van een Mukhanyo-locatie in Durban.

Jacob Halma (voorzitter)
Nelienke Wolthuizen (secretaris)
Tjeerd van der Vaart (penningmeester)
Christiaan Kanis (algemeen adjunct)
Sjoerd Heij (notulist)
Klaas Groothuis
Elanna Veldkamp (voorlichting)

