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1.0. Algemeen: 
Deze notitie dient om op een termijn van 5 jaar de activiteiten van LumaHelpt te benoemen. 
Daarbij ontstaat een indicatie van kosten. 
 

1.1. Doelstelling van LumaHelpt: 
De stichting LumaHelpt heeft als doel hulp te bieden en daarmee licht te brengen in zuidelijk 
Afrika. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 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 komen tot stand door vaste en incidentele donaties, 
bijdragen uit acties en/of bijdragen van organisaties/stichtingen. 
 

1.2. Gehanteerde beleidspunten. 
Veel beleidspunten zijn in de praktijk ontstaan en zijn nimmer op schrift gezet.  

● LumaHelpt vindt dat een nieuw project altijd 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 
groot 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, de opgerichte NPO of 
de lokale organisatie. De voorkeur gaat uit naar een eigenaarschap van  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 gaat LumaHelpt er van uit 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. 

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

 
*) NPO = Non Profit Organisation ( vergelijkbaar met een stichting in Nederland) 
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1.3. De bestaande projecten: 
Op 1-1-2016 heeft LumaHelpt ondersteunt een aantal projecten:  

a) Pre school in Kroonstad IKAGENG. 
Gebouw is in 2008 gebouwd. Eigendom is overgedragen aan de KMD (Kerk Maatschappelijke 
Dienst) in Kroonstad. Vanuit de staat wordt subsidie verleend zodat de ondersteuning van 
LumaHelpt minimaal kan zijn. 
 

b) Pre school in Kroonstad KGOTSONG 
Gebouw is in 2011 opgeleverd. Ook hier is het eigendom van het gebouw overgedragen aan de 
KMD te Kroonstad. Vanuit de staat wordt een vergelijkbare subsidie verstrekt. De subsidie van de 
staat voor beide scholen betreft de volgende onderdelen:  

● Eten voor de kinderen (dagelijks minimaal twee maaltijden) 
● Salarissen van de Leidsters 
● Het voeren van een administratie. 

Ook hier is de ondersteuning vanuit LumaHelpt minimaal. 
 

c) Pre school in Muldersdrift IKUSASA / SECHABA 
De site is in 2014 opgeleverd en in 2015 verder uitgebreid met een Unit met twee extra lokalen. 
Eigendom is belegd bij de NPO SECHABA in Muldersdrift. De aanvraag voor de subsidie is op  
18-2-2016 definitief ingediend. Gezien de beschikbare ruimte op de site, wordt aan dit project nog 
steeds gewerkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verdere uitbreiding van de Pre-school, inrichten van 
een naschoolse opvang voor kinderen uit het basis onderwijs, opleidingen verzorgen voor ouders , 
het organiseren van andere noodzakelijke  activiteiten etc..  
  

3  
 

Versie 3.0 definitief 



Datum 29-10-2016 
 

2.0. Voornemens de komende 5 jaar. 
De ondersteuning aan de twee scholen in Kroonstad voortzetten op de wijze waarop deze nu is 
geregeld. Er wordt nog een kleine vergoeding gegeven voor het gebruik van een tuinman en een 
kilometer vergoeding voor onze contactpersoon ter plaatse. 
 
Om de kosten voor het onderhoud aan de gebouwen en de bijbehorende grond voor de leidsters 
ook draaglijk te maken wordt periodiek door vrijwilligers uit Nederland een reis ondernomen om 
een gedeelte van het onderhoud uit te voeren. LumaHelpt betaalt dit onderhoud. Te denken valt 
daarnaast aan het onderhoud van de buitenspeeltuigen, vervangen daarvan als dat nodig is etc.. 
 
Er is een wezenlijk verschil tussen de twee gebouwen in Kroonstad die maken dat het onderhoud 
ook op een andere manier dient te worden geregeld. Hoewel de leidsters zelf verantwoordelijk zijn 
voor het onderhouden  van de gebouwen drukt het verschil in bouw zwaar op het budget van de 
leidster van IKAGENG. 
KGOTSONG is opgebouwd uit bakstenen. Qua buitenkant is hier bijna geen onderhoud 
noodzakelijk. Periodiek worden de tekeningen bijgewerkt als de groep vrijwilligers uit Nederland er 
is. 
IKAGENG is opgebouwd uit betonstenen. Daaroverheen ligt een stuclaag die wordt geschilderd. Dit 
vraagt veel vaker onderhoud. Het gebouw is al eens door de lokale bevolking in 2015 opgeknapt 
doch dit dient door vaklieden te worden gedaan. Op dit moment zijn de eerste scheuren alweer 
zichtbaar. 
Eens in de vijf jaar zal Lumahelpt het onderhoud aan de buitenmuren van IKAGENG voor zijn 
rekening nemen. In 2017 zal dit voor de eerste keer plaats gaan vinden. Bij het bezoek in augustus 
2016 is een offerte gevraagd om een inzicht te hebben in de kosten van een dergelijke actie.  
 
Het schaduwdoek bij KGOTSONG is al enige malen volledig omgewaaid. Hoewel het doek wel is 
verzekerd begint de verzekeringsmaatschappij toch wel problemen te maken en is al aangegeven 
dat reparatie van het schaduwdoek de volgende keer niet meer wordt vergoed. Een door ons in 
augustus 2016 geraadpleegde deskundige gaf aan dat het een kwestie is van spannen en zijkanten 
aanbrengen. Een offerte voor deze werkzaamheden is gevraagd.  
 
Voor IKUSASA / SECHABA staat met name de verdere uitbreiding op de agenda. Daar zal in 2016 
een eerste aanzet toe worden gegeven door een aantal klaslokalen op het terrein te plaatsen voor 
de naschoolse opvang en een apart lokaal voor de kinderen die zich moeten voorbereiden op het 
lager onderwijs. Dit is de zgn. “Graad R”. Men wil deze kinderen meer aandacht kunnen geven 
zodat de prestaties op de lagere school en het voortgezet onderwijs beter zullen zijn.  
 
Hoewel er vergevorderde plannen zijn om de lokalen van de naschoolse opvang ’s morgens ook te 
gebruiken voor het opleiden van de ouders van de kinderen is te verwachten dat dit eerst in 2017 
van de grond zal komen. 
 
Van belang is wel om te bedenken dat niet per definitie elke uitbreiding van IKUSASA / SECHABA 
door LumaHelpt zal worden gefinancierd. In 2016 is er een aanzienlijke bedrag geschonken door de 
werkgever van een van de leden van de NPO (Johan Nel). De NPO zal in de loop der tijd wellicht 
een eigen vermogen opbouwen om hiermee zaken te financieren. 
 
Wat betreft IKUSASA / SECHABA zal in de loop van de komende jaren rekening moeten worden 
gehouden met het onderhoud. Door het gebruik van de Prefab gebouwen is de verwachting dat 
aan de gebouwen niet veel onderhoud noodzakelijk zal zijn. Vooralsnog zijn er geen afspraken 

4  
 

Versie 3.0 definitief 



Datum 29-10-2016 
 

gemaakt over wie de kosten voor onderhoud gaan dragen. In 2016 zal hierover een definitieve 
afspraak gemaakt gaan worden. 
Deze set met afspraken kan worden gebruikt bij eventuele volgende projecten. 
 
In 2017, is de verwachting, dat de ondersteuning van LumaHelpt aan IKUSASA / SECHABA nog 
gering zal zijn (toekenning staatssubsidie) en dat veel van de uitbreidingen in dat jaar voltooid 
zullen zijn. Dit maakt dat er financiële ruimte voor LumaHelpt zal ontstaan zodat er gekeken kan 
worden naar een nieuw te starten project. 
 
Eén en ander houdt in dat we de criteria, waaraan een nieuw te starten project moet voldoen, 

moeten benoemen en op papier moeten zetten. In 2016 zal dit tot stand moeten komen. 
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