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Meer mensen bereiken met het bevrijdende nieuws over Gods genade. Dat is de rode 
draad in alle projecten en programma’s die we ondersteunen in Zuid-Afrika. Ondanks 
de coronacrisis, die ook in de Zuid-Afrikaanse samenleving én economie diepe sporen 
nalaat, zien we in 2021 prachtige resultaten! En daarvoor willen we u, als lid van een 
van onze support-kerken in Groningen en Fryslân, heel hartelijk voor bedanken. 

Op bijgaande kaart ziet u al onze 12 mission-partners in Zuid-Afrika, verdeeld over drie 
verschillende programma’s: evangelisatie (inzet zendelingen), educatie en diaconaat 
(vooral: aidshulpverlening). Met daarbij een korte update van het mission-werk in 
2021. Nogmaals, bedankt voor uw bijdrage daaraan!

jaaroverzicht 2021

PRETORIA
Nellmapius, Soshanguve,  
KwaMhlanga

Schoemansdal

Port Shepstone

Durban

KAAPSTAD
Fisantekraal, 
LeidenZendelingen Vrye Gereformeerde Kerke in 

Suid-Afrika (VGKSA), via zendingsdeputaten 
Inzet 5 zendelingen in mission-gemeenten 

rond Pretoria en Kaapstad: Peter Abrahams 
(Leiden/Belhar), George Mnisi (Nellmapius), 

Phineas Kgatle (Soshanguve WW/UU), Thabo 
Matlaela (Soshanguve XX) en Carl van Wyk 
(Fisantekraal/Wesbank), 1 ondersteunende 
trainer (Dirk Maurits Boersma t/m april) en  

1 online zendeling (Jopie van der Linden)
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GELOOF DELEN  
IN ZUID-AFRIKA

Nakekela Christian Community 
Centre, KwaMhlanga   

Aidshulp (thuiszorg en in kliniek), 
voorlichting, preventie en pastoraat. 
In 2021: 100 patiënten verzorgd in 
kliniek, daarnaast 6.151 huisbezoe-
ken gebracht. Diverse trainingen 

verzorgd, voor eigen staf en jongeren 
uit omgeving. Gestart (met steun 
van Stichting Pharus) met nieuwe 
activiteiten om eigen inkomsten te 

verdienen: wasserij en groentekwe-
kerij. In 2022 ook naai- 
atelier en office-centre.   

Aids Committee Khothatsong, 
Soshanguve 

Aidshulp (thuiszorg), voorlichting, 
preventie en pastoraat. In 2021: 

zorg voor zo’n 100 thuiszorg-
patiënten. Jongeren-activiteiten 

rond bewustwording (drugs, 
seksualiteit) weer opgestart. Gestart 
(met gift van Stichting Pharus) met 
lokaal groenteproject: oogst voor 
deelnemende families zelf en voor 

groentepakketten van Khothatsong. 
Daardoor minder kosten voor inkoop 

groenten. 

98

Theologiestudenten VGKSA 
Steun voor theologieopleiding  

Rofhiwa Rampabana. Hij is met zijn 
gezin in Hamilton (Canada) voor 

afstudeerfase, incl. praktijkperiode  
in gemeente. 
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Mukhanyo Theological College (MTC)

Goede voortgang ontwikkeling 
lesprogramma’s Bijbellessen en 
Kerkleiding (2018-2022). Verder 

opstart nevenvestiging in Durban 
(2020-2022, financiering door 
Stichting Pharus). In 2021: 13 
studenten in Durban, eerste-  

en tweedejaars. Wat lager aantal  
door corona.

Die Kaapse Vlakte Fonds, Kaapstad
Studiebeurzen en wiskundelessen voor 
jongeren. Vanwege corona hebben de 3 
studenten studievertraging. Door extra 

wiskundelessen konden 2 leerlingen hun 
VO met hogere cijfers afsluiten en zijn ze 
geaccepteerd voor universitaire studie. 
Verder financiert dit fonds: sopkombuis 

Belhar, uitje zondagsschool  
en vrouwengroep.
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Kind Christian Outreach Trust,  
Port Shepstone 

Opleidingsprogramma Zulu-kerkleiders.  
Inzet door GKSA-predikant Phumlani Mkupa 

en 5 andere tutoren. In 2021 goede voortgang, 
beperkte vertraging door corona:  

72 studenten, verdeeld over 10 groepen.
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Studiefonds Thusano, Pretoria 
Studiebeurzenprogramma voor jongeren. 
In 2021 zijn er 7 studiebeurzen verleend. 
Door de lockdown ontstonden er studie-

achterstanden. Verder blijkt dat meer 
studenten een basisbeurs kunnen krijgen 

van de overheid. 
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Zendelingen/evangelistenEvangelisatie

Training en onderwijsEducatie

AidshulpverleningDiaconaat

Khanyisani, KwaMhlanga
Nieuwe partner sinds najaar 2021: 

steun voor ChildVision-programma. Dit 
is een training voor medewerkers van 
kinderopvangcentra voor kansarme 
kinderen. Kindgerichte educatie en 

ontwikkeling, met o.a. aandacht 
voor gezonde voeding, inkomsten en 

geloofsopbouw. In 2021: training  
24 medewerkers van 9 centra (1235 

kinderen). Verdere verkenning 
samenwerking in 2022.
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SALT Alliance    
Faciliteren samenwerking christelijke 

aidsorganisaties. Vanwege corona 
geen fysieke ontmoetingen, wel 

digitaal. Begin 2021 (door 6 SALT-
leden): tweede ronde uitdelen 

2.290 voedselpakketten aan arme 
gezinnen, getroffen door coronacrisis 

(financiering:  
Stichting Pharus). 
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Thembalethu Nkomazi,  
Schoemansdal    

Aidshulp (thuiszorg), voorlichting, 
preventie en pastoraat. Vanwege 

corona (lockdowns) werd thuiszorg 
ernstig beperkt. Meest kwetsbare 
patiënten (262) wel thuis bezocht, 

met anderen (175) telefonische 
hulpverlening. I.s.m. overheidskliniek 

197 zieke patiënten getraceerd die 
gestopt waren met aidsremmers 

en gemotiveerd opnieuw te starten. 
Trainingen voor gemeenschap gingen 
niet door, wel waren er verschillende 

trainingen voor management 
(organisatieversterking) en team 

(o.a. rond verslaving, alcohol 
en drugsmisbruik). Gestart met 
slakkenkwekerij (met steun van 

Stichting Pharus), om extra eigen 
inkomsten te verdienen.  
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Christelijke basisschool  
Lesedi la Ditshaba, Soshanguve  
Ondersteuning in traject rond 

versterken christelijke identiteit. 
Begin van het jaar waren er veel 

wisselingen in  het team (doordat 
Lesedi een lager salaris biedt dan 
overheidsscholen). Later was het 

team meer stabiel en dat gaf meer 
mogelijkheden voor versterken 

van team en organisatie, o.a. door 
Nederlandse training (vrijwilliger). 

Daarnaast training en begeleiding bij 
fondsenwerving. 
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financiële verantwoording

Bedankt! Want als gemeentelid van één van de support-kerken van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten maakte u in 2021 de 
ondersteuning van onze partner-kerken in Zuid-Afrika weer mogelijk. Ondanks de impact van de wereldwijde coronapandemie zien 
we prachtige zegeningen op hun mission-werk. Enkele hoogtepunten daarvan ziet u op onze overzichtskaart. Verder staat hieronder 
een overzicht van onze financiën. 

Namens u konden we het afgelopen jaar 986.602 euro besteden aan onze missie: geloof delen wereldwijd. Dit is 88% van ons totaal 
aan uitgaven voor het mission-werk. Onze uitgaven financierden we voor 42% vanuit de bijdragen (quotum) van onze support-
kerken. De overige 58% van onze uitgaven konden we financieren vanuit vrije giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, 
ingezameld door Verre Naasten. Verder ziet u in onze begroting hoe we uw bijdrage in 2022 willen besteden.  

waar ging uw
euro naar toe?

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

38%
Diaconaat

27%
Educatie

35%
Evangelisatie

42%
Bijdrage uit  
support-kerken

58%
Bijdrage Landelijk 

 Samenwerkingsverband 
I Verre Naasten

inkomsten

besteed aan de diverse sectoren

vermogenspositie   

staat van baten en lasten   

Bestuur Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten  
(peildatum 31-12-2021)
Jacob Halma, voorzitter
Nelienke Wolthuizen, secretaris
Tjeerd van der Vaart, penningmeester
Christiaan Kanis, algemeen adjunct
Sjoerd Heij, notulist
Elanna Veldkamp, voorlichting

Door een gift uit de landelijke noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl (in 2020) konden  
we onze partners extra ondersteunen met een bedrag van 11.000 euro voor corona-noodhulp.

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Geloof delen wereldwijd

€ 0,06

€ 0,88

€ 0,06

Bedragen in €
Stand vermogen 2021
per 1 januari 65.843
per 31 december 65.264

Bedragen in €
Baten  Begroot 2022  Werkelijk 2021  Begroot 2021
Bijdrage uit quota van support-kerken + diversen  400.234  413.950  417.020 
Bijdrage Landelijk Samenwerkingsverband I Verre Naasten  628.994  572.652  558.220 
Som der baten  1.029.228  986.602  975.240 

Lasten
1- VGKSA: inzet zendelingen  379.758  263.850  408.613 
2- VGKSA: studiebeurzen theologiestudenten  3.767  7.831  9.486 
3- MTC: theologische opleiding  58.471  90.702  68.881 
4- KCOT: opleiding en evangelisatie Zulu's  29.198  29.235  28.275 
5- Christelijke basisschool Lesedi  29.009  37.949  6.567 
6- Thusano: studiebeurzen jongeren  18.061  20.088  20.522 
7- Kaapse Vlakte Fonds: studiebeurzen jongeren + diaconaal 
werk

 17.791  18.663  18.242 

8- Khothatsong: aidshulpverlening  32.023  60.424  32.835 
9- Nakekela: aidshulpverlening  82.839  111.382  55.820 
10- Thembalethu: aidshulpverlening  59.762  67.662  52.536 
11- SALT: samenwerking aidsorganisaties &EM consultancy  19.214  35.045  31.522 
12- Khanyisani - ChildVision Project 2021-2024  9.642  - 
13- Nieuw werk  19.214  - 
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd  749.106  752.473  733.297 

Besteed aan doelstelling: Betrokkenheid achterban  138.039  118.562  123.074 

Totaal besteed aan doelstellingen  887.145  871.035  856.370 

Wervingskosten  85.171  59.561  59.924 
Kosten beheer en administratie  56.912  56.006  58.946 

Som der lasten  1.029.228  986.602  975.240 


