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1. INLEIDING 

 

Doelstelling LumaHelpt 

De stichting LumaHelpt heeft als doelstelling om hulp te bieden en daarmee licht te brengen in 

zuidelijk Afrika. Kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. LumaHelpt realiseert 

haar doelen onder meer door het verstrekken van voedsel, speelgoed en hulpgoederen én het 

ontwikkelen van scholing en faciliteiten.  

Alle bij LumaHelpt betrokkenen zowel in Nederland als in Zuid-Afrika zijn vrijwilligers. Hierdoor kan 

LumaHelpt directe hulp bieden met minimale kosten. De financiële middelen die LumaHelpt ontvangt 

om haar doelen te verwezenlijken worden verkregen door vaste en incidentele donaties, bijdragen 

uit acties en/of bijdragen van organisaties/stichtingen. 

 

Stichting LumaHelpt is haar activiteiten gestart in 2003 en opgericht in 2006. In de afgelopen jaren 

heeft LumaHelpt op verschillende manieren in en uiteenlopende vormen hulp kunnen bieden aan 

jonge kinderen in zuidelijk Afrika. LumaHelpt werkt aan de hand van een beleidsplan, dat periodiek 

wordt geactualiseerd en bijgesteld. De looptijd van het Beleidsplan 2016 – 2020 is verstreken. Dit 

Beleidsplan 2021-2025 geeft inzicht in de activiteiten en de ambities van LumaHelpt voor de 

komende jaren. 

Hierna volgt in hoofdstuk 2 een schets van de ontstaansgeschiedenis van LumaHelpt, en wordt 

aangegeven welke hulpverleningsprojecten LumaHelpt tot nu toe heeft gerealiseerd. Vervolgens 

wordt voor die projecten waar dat van toepassing is, in hoofdstuk 3 inzichtelijk gemaakt welke 

activiteiten nu (nog) nodig zijn om deze projecten voort te kunnen zetten of operationeel te kunnen 

houden. Hierna wordt ingegaan op de financiële positie van LumaHelpt. Aldus ontstaat een beeld van 

de vertrekpunten voor de toekomst. Op basis van dit beeld wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de 

vraag wat de verdere ambities van LumaHelpt voor de toekomst zijn: 

Wat willen we bereiken, welke projecten en activiteiten willen we (verder) gaan ontwikkelen, wat is 

daar voor nodig en hoe willen we dat organiseren en bekostigen. 
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2. VERLEDEN 

2.1 De ontstaansgeschiedenis 

LumaHelpt is haar activiteiten gestart  in 2003. De naam LUMA komt voort uit de afkorting van LUcie 

Kallewaard-de Goede en haar zus MArrie Bijl-de Goede. Lucie en haar man Wim Kallewaard (+29-10-

2013) hebben in het verleden groepsreizen begeleid naar en in zuidelijk Afrika. Tijdens hun reizen 

werden zij geraakt door de armoede en de schrijnende toestanden die zij aantroffen. LUMA heeft 

tevens een betekenis in relatie tot LICHT en sterren.  

LUMA brengt Licht in Zuidelijk Afrika  

Marrie Bijl, onderwijzeres op basisschool De Rozenhorst in Rozenbrug, en haar man Aat raakten op 

hun reizen door Afrika gefascineerd door de schoonheid van het land. Maar, ook zij werden getroffen 

door de moeilijke omstandigheden waarin veel mensen daar leven, en waarin kinderen opgroeien en 

perspectief op een (betere) toekomst moeten zien te vinden.  

Een voorbeeld hiervan is een crèche in Kroonstad in de township Maokeng. In een geïmproviseerde 

“keuken”, gebouwd van acht oude golfplaten werd in een brandgevaarlijke situatie iedere dag 

gekookt voor de kinderen. Voor de meeste kinderen was dit de enige maaltijd per dag. En er werd 

alleen gekookt als de financiële situatie dat toeliet. Er was geen water, geen riool, geen toilet. De 

kinderen zaten op een lemen vloer, in de winter koud, en in de zomer benauwd en stoffig. 

Een ander voorbeeld was een school in Swaziland. Van de 400 leerlingen op deze school zijn er 195 

wees, en 120 kinderen missen een vader of moeder. De overige ouders hebben geen werk. De 

maaltijd die de kinderen op school krijgen, is veelal de enige per dag. 

Lucie, Wim, Marrie en Aat namen het initiatief om hulp te gaan bieden. Dit resulteerde in de 

oprichting van de Stichting LumaHelpt. 

LumaHelpt concentreert zich op de hulp aan kinderen. Vanuit de gedachte dat kinderen kwetsbaar 

zijn, maar ook veel veerkracht en ontwikkelpotentieel in zich hebben. Hoe meer en hoe beter 

kinderen worden gefaciliteerd om zich te ontwikkelen en te ontplooien, hoe meer perspectief dat 

voor de toekomst geeft. 

 

2.2 Gerealiseerde projecten 

LumaHelpt startte met het inzamelen van geld om in Zuid-Afrika initiatieven te ondersteunen. Via 

verschillende acties en kanalen werden middelen gezocht. Scholen en kerken werden benaderd  en 

allerlei fondsenwervingsactiviteiten werden georganiseerd. 

Met de verzamelde gelden werden projecten opgezet. Als uitgangspunt hierbij is altijd gehanteerd: 

samenwerking en verankering met lokale partijen, stimulering en ondersteuning van het lokale 

initiatief, directe betrokkenheid en vrijwilligersinzet vanuit LumaHelpt. 
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De projecten die in de loop der jaren zijn gerealiseerd zijn de volgende: 

School in Swaziland 

Dit betreft de school met 400 leerlingen die in de vorige paragraaf werd genoemd. In de periode 

2003 – 2005 heeft LumaHelpt hier een aantal malen voedsel en schrijfwaren verstrekt. De school 

werd tevens ondersteund door Unicef, waarna LumaHelpt heeft besloten de verdere ondersteuning 

af te bouwen. 

 

Knuffels en ballonnen voor een Weeshuis in Pofadder 

In 2004 werd tijdens een rondreis een weeshuis bezocht in het plaatsje Pofadder. LumaHelpt werd 

hier zeer hartelijk ontvangen. Voor de kinderen werd een aantal dozen met knuffels, ballonnen en 

schrijfmaterialen achtergelaten. 

 

Ziekenhuisbedden voor het tehuis Silwerkroon in Kroonstad 

In 2008 ontving LumaHelpt een donatie van € 3.000,-- met de bedoeling dit bedrag ten goede te 

laten komen van een tehuis voor bejaarden in Kroonstad. Silwerkroon in Kroonstad is een tehuis voor 

bejaarden en mensen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap. LumaHelpt heeft een bedrag 

aan de donatie toegevoegd, waardoor er voldoende middelen beschikbaar kwamen om 10 

ziekenhuisbedden te kopen. Deze bedden zijn aan het tehuis verstrekt. Hiermee kan betere zorg aan 

de ouderen worden geleverd op een wijze die tevens minder belastend is voor de verplegende staf. 

 

Renovatie van 8 doucheruimtes in het tehuis Silwerkroon in Kroonstad 

In de periode 2008 – 2009 verrichtte een aantal vrijwilligers van LumaHelpt werkzaamheden voor de 

projecten Ikageng en Kgotsong (zie hierna in hoofdstuk 3). Tijdens hun verblijf konden zij gebruik 

maken van de voorzieningen in Silwerkroon. Het tehuis had op elke etage een gezamenlijke 

wasruimte met een bad, toilet en een wastafel. De badvoorzieningen met een hoge instap leverden 

grote problemen op voor de bewoners van het tehuis. Na overleg met de leiding van Silwerkroon 

heeft LumaHelpt besloten om per badkamer een bedrag van € 1.000,-- beschikbaar te stellen voor 

het renoveren van de badkamers en het aanbrengen van douches. 

 

Nieuwbouw Pré-School Mohau in Muldersdrift 

In de zomer van 2012 maakte LumaHelpt kennis met de PréSchool Mohau in Muldersdrift. De school 
lag tussen de huisjes op een plek zonder uitbreidingsmogelijkheden. En bij een vuilnisbelt die 
dagelijks in brand werd gestoken en dan de hele dag lag te smeulen. LumaHelpt heeft toen besloten 
om niet op deze plek te gaan investeren, maar een andere locatie  te zoeken. Die werd gevonden op 
ongeveer één kilometer afstand, en daar is vervolgens Ikusasa (zie hierna in hoofdstuk 3) ontwikkeld. 
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 3. HEDEN 

Dit hoofdstuk schetst de lopende projecten, waar LumaHelpt thans bij betrokken is. Per project 

wordt ingegaan op de aard van het project, de rol en de inbreng van LumaHelpt en het 

toekomstperspectief dat LumaHelpt voor zichzelf ziet ten aanzien van het betreffende project. 

Vervolgens wordt ingegaan op de financiële positie van LumaHelpt. Hiermee ontstaat inzicht in de 

vertrekpunten voor de activiteiten en ambities van LumaHelpt voor de komende jaren, waar in 

hoofdstuk 4 verder op ingegaan wordt. 

 

3.1 Lopende projecten 

Ikageng 

Periode 2004 – heden. Ikageng is een Pré-School in de wijk Maokeng bij Kroonstad. Hier worden 

kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen en voorbereid op het reguliere basisonderwijs. Twee keer per 

dag krijgen de kinderen een maaltijd. 

Ikageng is het eerste project van LumaHelpt. In 2004 maakte LumaHelpt kennis met Ikageng. 

Noodgedwongen, werden de kinderen hier in erg slechte omstandigheden opgevangen. In eerste 

instantie heeft LumaHelpt met diverse hulpgoederen en met de aanleg van een groentetuin hulp 

geboden. Vervolgens is gestart met de voorbereiding van de aanpak van het gebouw. 

In 2008 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw. In opdracht en voor rekening van 

LumaHelpt is door een lokale aannemer in steen opgetrokken nieuwbouw gerealiseerd. Met de inzet 

van vrijwilligers is dit gebouw gebruiksgereed gemaakt en is het omliggende schoolterrein ingericht. 

Er is een speeltuin met verschillende speeltoestellen, een voetbalveldje, een plek met schaduwdoek 

en er zijn drie picknicktafels geplaatst waaraan gespeeld en gewerkt kan worden. Het geheel is in 

2008 in gebruik genomen, en in datzelfde jaar zijn de eigendom van de grond en het gebouw 

overgedragen aan de lokale Kerklike Maatskappelike Dienst (KMD) De KMD is een onderdeel van de 

kerkelijke organisatie. 

In de jaren daarna is LumaHelpt Ikageng op allerlei manieren blijven steunen. Onder andere met 

financiële middelen, materiële middelen, onderhoudswerkzaamheden en met hulp en begeleiding 

van de leidsters. In 2011 is een muur geplaatst, waarmee het schoolgebouw in twee lokalen is 

ingedeeld. Verder zijn de binnenkant en de buitenkant van het gebouw met de inzet van de lokale 

gebruikers opnieuw in de verf gezet. Eind 2011 maakte de gemeente waar Ikageng onder valt, 

bekend dat men de Pré-School met subsidie ging ondersteunen. Deze subsidie is voldoende voor het 

bijhouden van de administratie, de aanschaf van materialen, het salaris van de leidsters en het 

gebruik van dagelijks twee maaltijden. Dankzij het gegeven dat deze subsidie beschikbaar is 

gekomen, kon LumaHelpt haar steun op een aantal onderdelen beperken. 

De financiële ondersteuning van Ikageng door LumaHelpt is in 2020 vrijwel geheel afgebouwd. Als 

genoemd zijn de eigendom en de exploitatie van Ikageng in handen van de KMD. De school draait 

goed, en dankzij de subsidie van de Zuid-Afrikaanse overheid is men verder helemaal zelfstandig. 
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Voor LumaHelpt is het geweldig om te zien hoe goed dit werkt. Jaarlijks worden zo’n 90 kinderen 

geholpen door Ikageng. LumaHelpt blijft Ikageng belangstellend volgen. Aan een lokaal echtpaar dat 

periodiek poolshoogte neemt en informatie geeft over de gang van zaken, geeft LumaHelpt een 

kleine financiële vergoeding. Nu Ikageng verder helemaal op eigen kracht draait, ontstaat er voor 

LumaHelpt weer ruimte om aandacht aan andere initiatieven te geven. 

 

Kgotsong 

Periode 2010 – heden. Kgotsong is een Pré-School in de wijk Maokeng bij Kroonstad. Hier worden 

kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen en voorbereid op het reguliere basisonderwijs. De kinderen 

krijgen twee maaltijden per dag. Na een eerste kennismaking in 2009 is LumaHelpt hier in 2010 

verder bij betrokken geraakt. In eerste instantie hielp LumaHelpt met de aankoop van eten. Het 

gebouw waarin de kinderen worden opgevangen is door Lumahelpt gerealiseerde nieuwbouw. In 

opdracht en voor rekening van LumaHelpt is in 2011 gestart met de ruwbouw, die in steen is 

opgetrokken. Het gebouw is gerealiseerd door een lokale aannemer, en die heeft ook gezorgd voor 

het inrichten en gebruiksgereed maken van het gebouw. Met hulp van vrijwilligers is vervolgens de 

omliggende buitenspeelplaats ingericht, een schaduwdoek aangebracht en er zijn picknicktafels 

geplaatst waar aan gespeeld en gewerkt kan worden. In de tweede helft van 2011 is de school in 

gebruik genomen. 

Voorts is in 2011 de eigendom van de grond en het gebouw overgedragen aan de lokale Kerklike 

Maatskappelike Dienst (KMD) De KMD is een onderdeel van de kerkelijke organisatie. 

Eind 2011 maakte de gemeente Kroonstad, waar Kgotsong onder valt, bekend dat men de Pré-School 

met subsidie ging ondersteunen. Het betreft een bedrag dat voldoende is voor het bijhouden van de 

administratie, de aanschaf van materialen, het salaris van de leidsters en het gebruik van dagelijks 

twee maaltijden. Dankzij deze subsidie kon LumaHelpt haar verdere steun beperken. 

In 2012 werd schrijfmateriaal en speelgoed geschonken. En in 2016 werd de buitenspeelplaats 

opnieuw in de verf gezet en zijn twee extra speelhuisjes geplaatst. Ook werd een 750 liter watervat 

geplaatst, om in geval van (regelmatig voorkomende) afsluiting van de waterleiding, toch voorzien te 

zijn van water. In 2017 is de voorkant van het gebouw voor rekening van LumaHelpt door een bedrijf 

opnieuw geschilderd, en ten behoeve van een betere ventilatie zijn er luchtgaten aangebracht in de 

zijmuren. 

Vervolgens is in 2018, inmiddels zo’n 10 jaar na de eerste ingebruikname, de volledige 

buitenspeelplaats opnieuw ingericht. Alle oude speelmaterialen zijn vervangen, de speelgoedauto’s 

zijn geschilderd en de banden langs de speelbaan zijn geverfd. 

Zoals genoemd is de eigendom en de exploitatie van Kgotsong in handen is van de KMD, de school 

functioneert goed en met de ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse overheid is men inmiddels 

zelfvoorzienend en zelfstandig. LumaHelpt is hier erg blij mee. Sinds 2020 beperkt de ondersteuning 

door LumaHelpt zich tot het verstrekken van een kleine vergoeding aan een lokaal echtpaar (Jacoba 

en Christo), dat periodiek poolshoogte neemt en LumaHelpt informeert over de gang van zaken. 

LumaHelpt blijft Kgotsong met belangstelling volgen. Nu Kgotsong zelfstandig verder kan ontstaat er 

voor LumaHelpt weer ruimte om aandacht te geven aan andere initiatieven. 
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Ikusasa 

Periode 2013 – heden. Ikusasa is een Pré-School in de nabijheid van het plakkerskamp in 

Muldersdrift. Hier worden kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen. Door LumaHelpt is begin 2014 

grond gekocht voor de bouw van de school “Ikusasa”. Ikusasa betekent: Toekomst. In opdracht en 

voor rekening van LumaHelpt zijn twee prefab geconstrueerde klaslokalen, een keuken en een kamer 

geplaatst en is het schoolterrein afgezet met een omheining. Met inzet van een groep vrijwilligers uit 

Nederland zijn in samenwerking met de mensen in Muldersdrift de schoolgebouwen verder gereed 

voor gebruik gemaakt en is het schoolterrein ingericht. In oktober 2014 is de school officieel geopend 

en alles in gebruik genomen. Hierbij was een grote delegatie van vrijwilligers van LumaHelpt 

aanwezig. De week voorafgaand aan de opening is gebruikt om te schilderen, de klaslokalen in te 

richten en groente, fruit en bomen te planten. Er wordt samengewerkt met de plaatselijke NPO (non 

profit organization = stichting) gekoppeld aan de NGkerk van Muldersdrift 

In de jaren daarna zijn er met de inzet van vrijwilligers telkens weer nieuwe voorzieningen aan de 

school en het terrein toegevoegd. Er is een waterput geboord, er zijn meer dan 75 bomen geplant en 

er is een groentetuin aangelegd. Voorts zijn er in 2017 twee klaslokalen toegevoegd, dankzij de 

sponsoring van LANCERIA, een nabij gelegen vliegveld. In 2018 is een fietsbaan aangelegd, en 

opnieuw een lokaal toegevoegd. Dit wordt met name gebruikt voor de opvang van baby’s. 

Als genoemd worden in Ikusasa kinderen van 0 tot 6 jaar opgevangen. De kinderen krijgen twee keer 

per dag een maaltijd op school. Veelal hebben de kinderen verschillende achtergronden en 

nationaliteiten, en daarom wordt er veel aandacht besteed aan het leren van de Engelse taal. In hun 

laatste jaar op de school worden de kinderen ook voorbereid op het reguliere basisonderwijs. Tevens 

worden op Ikusasa ook kinderen naschools opgevangen en ontvangen zij bijles, onder andere Engels. 

De NPO bekostigt de exploitatie en het onderhoud van de school. LumaHelpt zorgt jaarlijks voor 

financiële ondersteuning voor de maaltijd. Het betreft een bedrag van circa € 12.000,-.  De 

begeleiders en leerkrachten worden betaald door de NPO.  

De wijze waarop Ikusasa functioneert werkt in de praktijk goed en leidt tot mooie resultaten voor de 

kinderen. Jaarlijks worden ongeveer 100 kinderen geholpen met de ondersteuning vanuit Ikusasa. 

Tegelijkertijd zijn er wel financiële zorgen, met name wat betreft de elektriciteitsvoorziening en 

aankomende onderhoudslasten. Voor de toekomst heeft LumaHelpt voor ogen om haar huidige rol 

voort te zetten. Dit betekent dat jaarlijks een bedrag nodig is van € 12.000 voor de 

maaltijdvoorziening, en een nader te bepalen bedrag voor de kosten van elektriciteitsvoorziening en 

onderhoud. 

 

Sechaba 

Periode 2012 – heden. Sechaba is een naschoolse opvang, en bevindt zich in de directe nabijheid van 

Ikusasa in de buurt van het plakkerskamp in Muldersdrift. In de praktijk vormen Sechaba en Ikusasa 

in feite één geheel. LumaHelpt maakte in 2012 voor het eerst kennis met Sechaba, en ging in 2013 op 

werkbezoek. Vanaf 2015 is LumaHelpt Sechaba gaan ondersteunen met financiële middelen, met 

ingezamelde spullen en met lesmateriaal en dergelijke. 
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In 2016 zijn met hulp van Lumahelpt twee nieuwe schoolgebouwen geplaatst. In 2017 is hier een 

schaduwdoek bijgekomen, is bestrating aangebracht en een toiletgebouw gerealiseerd. Voorts is een 

buitenspeelplaats ingericht en is Sechaba gebruik gaan maken van het terrein van Ikusasa. 

In Sechaba worden de kinderen in de basisschoolleeftijd van 6 tot en met 14 jaar opgevangen. De 

kinderen krijgen bijles, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan Wiskunde en Engels. Als de 

kinderen naar huis gaan, wordt hen eten meegegeven. Rond de opvang is er een speelterrein met de 

nodige voorzieningen, zodat de kinderen ook hun ontspanning kunnen hebben. Op de vrijdagmiddag 

wordt er een sportprogramma aangeboden aan de kinderen. LumaHelpt heeft ervoor gezorgd dat er 

materialen beschikbaar zijn voor voetbal, voor cricket en voor volleybal. 

In 2019 is het aantal kinderen dat in Sechaba wordt opgevangen opgelopen tot ongeveer 90. Het 

tekort aan lesmaterialen dat hierdoor ontstond, is in overleg met de leiding aangevuld door 

LumaHelpt. De eigendom en de exploitatie van Sechaba is in handen van de eerdergenoemd NPO. 

Een aantal begeleiders en leerkrachten is in dienst van en wordt betaald door de NPO. De overige 

begeleiders en leerkrachten zijn vrijwilliger. 

Evenals bij Ikusasa is LumaHelpt voornemens om haar huidige rol en bijdrage ten aanzien van 

Sechaba voort te zetten. De met betrekking tot Ikusasa genoemde bijdrage van € 12.000 per jaar is 

vooralsnog voldoende om ook voor Sechaba de maaltijdvoorziening te blijven verzorgen. 

In het verleden is tevens gesproken over uitbreiding van activiteiten op de locatie van Ikusasa en 

Sechaba, waaronder een gezondheidscentrum. Een initiatief wat een mooie toevoeging zou kunnen 

zijn. Het vraagt een lokale ondersteuning om deze activiteiten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 

LumaHelpt zal de haalbaarheid dit idee onderzoeken. 

 

Munster 

Periode 2019 – heden. In Munster (KwaZulu-Natal) wordt de opvang verzorgd van kinderen van 0 tot 

6 jaar. De leiding over het project is in handen van Pastor Kaizer, die dit samen met zijn vrouw en hun 

dochter doet. Voor de opvang van de kinderen wordt (voorlopig) gebruik gemaakt van een garagebox 

op een industrieterrein. Er worden ongeveer 20 kinderen opgevangen, en er is geen ruimte om 

buiten te spelen. In de ogen van LumaHelpt is de locatie niet geschikt om verder te ontwikkelen ten 

behoeve van de opvang van kinderen. 

Van de gemeente heeft Pastor Kaizer wel een stuk grond beschikbaar gekregen. Op termijn kan hier 

een geheel nieuw gebouw met voorzieningen voor de opvang van kinderen komen. Het terrein moet 

echter nog geëgaliseerd worden en aan het bouwrijp maken van de locatie is nog niets gedaan. 

Tot nu toe heeft Lumahelpt er niet voor gekozen om de nieuwbouw op te pakken. De steun van 

LumaHelpt bestaat vooralsnog uit de schenking van de nodige speelmaterialen. Voor de toekomst 

heeft LumaHelpt voor ogen om te onderzoeken of nieuwbouw ten behoeve van de Kinderopvang in 

Munster haalbaar te maken is. 
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Oostkaap 

Periode 2019 – heden. Evenals bij Munster, is de leiding over Oostkaap in handen van Pastor Kaizer, 

zijn vrouw en hun dochter. In een nieuw gebouwde kerk worden dagelijks ongeveer 15 kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 6 jaar opgevangen. Als er voldoende geld beschikbaar is, krijgen de kinderen ook 

te eten. Het gebouw staat op een heuvel. Bij het gebouw bevindt zich een klein grasveld, de kinderen 

hebben beperkte mogelijkheden om buiten te spelen. 

LumaHelpt heeft in eerste instantie besloten om dit project te steunen met de aanschaf van 

speelmaterialen. 

Voor de toekomst zal LumaHelpt onderzoeken wat er nodig is om een gedeelte van het kerkgebouw  

geschikt te maken voor de opvang van kinderen. Afhankelijk hiervan zal LumaHelpt verdere 

beslissingen nemen over de ondersteuning van dit project. 

 

3.2 Financiële positie 

De financiële middelen die LumaHelpt ontvangt om haar doelen te verwezenlijken worden verkregen 

door vaste en incidentele donaties, bijdragen uit acties en/of bijdragen van organisaties, collectes 

van kerkelijke organisaties of scholen. LumaHelpt heeft vele vaste donateurs; die een vaste bijdrage 

geven per maand, of eenmaal per jaar. De totale groep van mensen die direct bekend is met 

LumaHelpt, de stichting een warm hart toedraagt en op verschillende manieren helpt of bijstaat, telt 

circa 200 mensen. 

De groep mensen die bij LumaHelpt betrokken is, behoort voor een wezenlijk deel tot de ‘oudere’ 

generatie. Via donaties en via allerhande acties en activiteiten is dankzij deze mensen de afgelopen 

jaren veel geld bijeen gebracht. En er zijn, zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt, mooie resultaten 

behaald. 

Op dit moment telt LumaHelpt ongeveer 40 maanddonateurs. Jaarlijks brengen zij ongeveer € 4600,- 

bijeen. Gecombineerd met inkomsten uit collectes, giften betekent dit dat LumaHelpt jaarlijks tussen 

€ 10 - 12.000,- beschikbaar heeft. De inkomsten vanuit collectes en bijdragen van kerken nemen de 

laatste jaren af en daarnaast zijn er diverse vaste maanddonateurs die hun bijdrage afzeggen. Voorts 

heeft LumaHelpt (status 2021) ongeveer € 8000,- aan eigen vermogen. 

Op basis van de projecten en activiteiten zoals die in de voorgaande paragraaf benoemd zijn, heeft 

LumaHelpt jaarlijks vooralsnog ongeveer € 14.000,- aan uitgaven. Dit betekent, bij voortzetting van 

het huidige beleid, dat wordt ingeteerd op het eigen vermogen. 

Hier komt bij dat, vanwege het gegeven dat veel donateurs tot de ‘oudere’ generatie behoren, er ook 

sprake is van een dalende tendens in het aantal donateurs en actieve ambassadeurs. 

Een en ander betekent dat de financiële positie van LumaHelpt voor nu redelijk solide is. Echter, 

afhankelijk van de ambities voor de toekomst, zal er naar (nieuwe) oplossingen moeten worden 

gezocht om een voldoende mate van evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven te houden. Dit 

kan bijvoorbeeld door intensiever in te zetten op de werving van nieuwe donateurs, eenmalige 
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acties, de werving van middelen bij andere organisaties, en op andere manieren. In het volgende 

hoofdstuk zal dit  verder aan de orde komen. 

 

3.3 Bestuur en bestuurszaken 

Het bestuur is eind 2019 vernieuwd vanwege het vertrek van twee bestuursleden. Diana 

Molenschot-Kloos en Teun Lageweg hebben bedankt, na zich meerdere jaren sterk gemaakt te 

hebben voor LumaHelpt. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende vijf personen:  

Marrie Bijl, voorzitter 

Lucie Kallewaard-de Goede, secretaris  

Angela Kallewaard, penningmeester 

Bianca van der Hout, algemeen lid 

Hans Mulder, algemeen lid 

Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar. De communicatie naar donateurs en 

betrokkenen vindt plaats via de website en met een papieren nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 

in juni en half december. Hierin wordt de stand van zaken beschreven en verder worden de 

activiteiten benoemd die LumaHelpt uitvoert. De nieuwsbrief wordt gretig gelezen en om die reden 

ook nog als fysieke brief verspreid. De nieuwsbrief zal in de toekomst ook digitaal worden verspreid.  

Tussen de vergaderingen zorgen de bestuursleden voor onderlinge afstemming en 

informatieuitwisseling. Communicatie tussen het bestuur en de projecten ter plaatse vindt plaats via 

mail en whatsapp. Bij gelegenheid worden projecten ook ter plaatse bezocht door bestuursleden 

en/of vrijwilligers. De hiermee gemoeide kosten neemt ieder voor eigen rekening. Eenmaal per jaar 

vindt normaliter een ambassadeursbijeenkomst plaats waar het beleid en de plannen en projecten 

worden besproken. Deze bijeenkomst dient tevens ter enthousiasmering om sponsoractiviteiten te 

organiseren.  

Jaarlijks wordt financiële en inhoudelijke verantwoording afgelegd in en door het bestuur over de 

inkomsten en uitgaven en het gevoerde beleid over het voorgaande jaar. Het jaarverslag wordt 

geplaatst op de website www.lumahelpt.nl .  

 

  

http://www.lumahelpt.nl/
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4. DE TOEKOMST 

In de voorgaande hoofdstukken is weergegeven waar LumaHelpt vandaan komt, en waar LumaHelpt 

nu staat. Hiermee zijn de vertrekpunten voor de toekomst in beeld. In dit hoofdstuk worden eerst 

enkele ontwikkelingen die spelen genoemd. Vervolgens wordt ingegaan op de ambities voor de 

toekomst. 

 

4.1 Ontwikkelingen 

Op het moment van schrijven van dit Beleidsplan, bevindt de wereld zich in een pandemie als gevolg 

van het Coronavirus. Naast het leed dat hiermee in directe zin wereldwijd wordt aangericht, heeft 

deze pandemie ook op de langere termijn een negatieve doorwerking. Een doorwerking ook, die 

voor een land als Zuid-Afrika nog weer veel ernstiger is dan voor een land als Nederland. 

Hoewel de doelstelling van LumaHelpt in de jaren van 2004 tot heden sowieso actueel is gebleven, is 

deze doelstelling door de situatie waarin we nu verkeren dus nog veel actueler geworden. LumaHelpt 

gaat dan ook sowieso door met het helpen en bijstaan van kinderen in Zuid-Afrika. 

Tegelijkertijd vormt de pandemie ook een belangrijke belemmering voor het verlenen van hulp. Dit 

zowel wat betreft het genereren van inkomsten voor LumaHelpt in Nederland, alsook wat betreft het 

verstrekken van hulp in Zuid-Afrika. We moeten er rekening mee houden dat dat gedurende 2021 

zowel in Nederland als in Zuid-Afrika zo zal zijn, en waarschijnlijk ook in 2022 in Zuid-Afrika. Dit zal 

dus ook zijn doorwerking hebben op de ambities en activiteiten in dit Beleidsplan 2021 – 2025. 

Naast Corona, is er nog een tweede belangrijke ontwikkeling om bij stil te staan. In paragraaf 3.2 is 

aangegeven dat een groot deel van de mensen die betrokken zijn bij LumaHelpt tot de ‘oudere’ 

generatie behoort. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Zuid-Afrika. LumaHelpt heeft altijd 

gewerkt op basis van een sterke lokale verbinding en verankering. Dit om ervoor te zorgen dat de 

juiste hulp wordt gegeven, en dat deze hulp ook op de juiste plek terecht komt. De mogelijkheden 

om hierbij gebruik te maken van de bestaande relaties nemen af. Voor de toekomst, zal dit dus extra 

of andere aandacht van LumaHelpt vragen om ervoor te zorgen dat de hulp wordt geboden en dat 

deze ook op de goede plek terecht komt. 

 

4.2 Ambitie en perspectief 

Het bestuur van LumaHelpt heeft de ambitie om door te gaan met het helpen en bijstaan van 

kinderen in Zuid-Afrika. De Coronapandemie maakt het belang van deze hulp in feite alleen maar 

groter. 

Tegelijkertijd vormt juist die Coronapandemie ook een forse belemmering om nu nadere en concrete 

keuzes voor de toekomst te maken. Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de drie belangrijkste opgaven 

waar LumaHelpt nu voor staat zijn in feite: 

1. uit oogpunt van continuïteit, het op peil houden en zo mogelijk verhogen van de inkomsten; 
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2. het adequaat onderhouden van de bestaande goede verbindingen met de betrokkenen ter 

plaatse, en het uitbouwen van deze verbindingen zodat we ook in de toekomst kunnen 

werken op basis van een sterke en bestendige lokale verbinding en verankering in Zuid-

Afrika; 

3. afhankelijk van de mate van succes met betrekking tot de eerste twee opgaven, het 

voorzetten van bestaande projecten en het ontwikkelen van mogelijke nieuwe projecten. 

Het onderhouden van bestaande contacten en het maken van nieuwe contacten is één van de 

belangrijkste manieren om aan deze opgaven te werken. En juist die contacten worden door Corona 

heel sterk belemmerd. 

Daarom kiest LumaHelpt in dit beleidsplan voor een gefaseerde aanpak. In de jaren 2021 en 2022 zet 

LumaHelpt in op: 

- het voortzetten van de ondersteuning van Ikusasa en Sechaba; 

- het ‘op afstand’ onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden de projecten Munster en 

Oostkaap bieden; 

- onderzoeken welke mogelijkheden ter verhoging van de inkomsten er kunnen zijn. 

Het continueren van de ondersteuning van Ikusasa en Sechaba betekent jaarlijks bijdragen aan de 

kosten voor de maaltijden. Tevens zal bezien worden of hier een nader te bepalen bedrag voor de 

kosten van elektriciteitsvoorziening en onderhoud aan wordt toegevoegd. De overige kosten met 

betrekking tot Ikusasa en Sechaba  zijn  belegd bij de NPO en lokale initiatieven/ondersteuners. 

Zoals voorgaand genoemd is in het verleden gesproken over een eventuele uitbreiding van 

activiteiten op de locatie van Ikusasa en Sechaba, waaronder een gezondheidscentrum. Dit initiatief 

zou een mooie toevoeging kunnen zijn. Het vraagt een lokale ondersteuning om deze activiteiten 

daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. LumaHelpt zal de haalbaarheid van dit idee onderzoeken. 

In de veronderstelling dat in 2022 en 2023 de Coronabelemmeringen geen overwegende rol meer 

zullen spelen, zal LumaHelpt dan inzetten op: 

- aanvullende lokale verbindingen en verankering in Zuid-Afrika; 

- de mogelijke aanpak van de projecten Munster en Oostkaap (afhankelijk van de 

onderzoeksresultaten) en de mogelijke aanpak van andere/nieuwe projecten; 

Het beleid voor de eerstkomende jaren is hiermee helder. Afhankelijk van de mogelijkheden die zich 

verder voordoen zullen de beleidsvoornemens voor de toekomst verder ingevuld worden. 
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BIJLAGE 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

In de loop der jaren heeft LumaHelpt bij de aanpak van projecten steeds een aantal vaste 

uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden zullen 

in beginsel ook leidend zijn bij de toekomstige aanpak van projecten door LumaHelpt. 

● LumaHelpt vindt dat een nieuw project altijd zorgvuldig gestuurd moet kunnen worden. Daarbij is 

met name de organisatie van werkgroep(en), de oprichting van een NPO*) of betrokkenheid van een 

lokale organisatie en steun uit de lokale bevolking, tijdens het gehele project van belang. 

● Bij de start van het project, waarbij sprake is van de oprichting van een gebouw, moet vaststaan 

dat de betreffende grond eigendom is van of LumaHelpt, of de opgerichte NPO of de lokale 

organisatie. De voorkeur gaat uit naar een eigenaarschap van een NPO of lokale organisatie. 

● Het bouwen geschiedt zo veel mogelijk door de lokale bevolking ter ondersteuning van de lokale 

economie. 

● Met de lokale mensen, de NPO en/of de lokale organisatie, worden afspraken gemaakt welke rol 

LumaHelpt in het totale project zal spelen. 

● Bij de bouw moet rekening gehouden worden met de Afrikaanse wetgeving. Zo nodig wordt daar 

informatie over ingewonnen. Dit om te voldoen aan eventuele subsidieregelingen. 

● Na realisatie van de bouw, wordt de grond en het gebouw, voor zover eigendom van LumaHelpt, 

overgedragen aan de NPO of de lokale organisatie. 

● LumaHelpt is van mening dat niet wij, met onze westerse blik, bepalen welke voorzieningen er 

getroffen moeten worden maar dat dit door de lokale mensen dient te worden aangegeven. Eén en 

ander moet in goed overleg tot stand komen. 

● Geldelijke ondersteuning, door LumaHelpt, wordt verstrekt volgens planning (projectplan incl. 

begroting) tot het moment dat bv subsidie vanuit overheid dit geheel of gedeeltelijk overbodig 

maakt. 

● Bij de oprichting van een pre-school zet LumaHelpt zich er voor in dat er een goede basis wordt 

gelegd voor verdere ontwikkeling van het kind. 

● Periodiek worden, door vertegenwoordigers van LumaHelpt, de projecten bezocht om onze 

betrokkenheid te bevestigen en de stand van zaken te bezien. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen 

rekening. 

 ● Periodiek wordt door een team van vrijwilligers, indien noodzakelijk, ter plaatse onderhoud 

uitgevoerd. 

 

 

*) NPO = Non Profit Organisation ( vergelijkbaar met een stichting in Nederland). 

 


