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LUMA betekent Licht. De stichting heeft als doel hulp te bieden en daarmee licht te brengen 

in zuidelijk Afrika. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het 

verstrekken van voedsel, speelgoed en (hulp)goederen én het ontwikkelen van scholing en 

faciliteiten. Alle bij LUMA betrokkenen zowel in Nederland als in Zuid-Afrika zijn vrijwilligers, 

hierdoor kan LUMA zoveel mogelijk directe hulp bieden en met weinig kosten. Financiële 

middelen komen tot stand door vaste en incidentele donaties, bijdragen uit acties en/of 

bijdragen van organisaties/stichtingen (zoals Wilde Ganzen). 

Bestuur  

In 2013 bestond het bestuur van LUMAhelpt uit: 

Marrie Bijl-de Goede, voorzitter 

Lucie Kallewaard-de Goede, secretaris-penningmeester 

Annie van der Kaai-van der Werf, lid (tot september) 

Angela Kallewaard, penningmeester (vanaf oktober) 

Teun Lageweg, lid 

Diana Molenschot-Kloos, lid 

De bestuursleden worden bijgestaan door adviseurs die naast het geven van adviezen ook 

ondersteunen bij praktische zaken. Onze belangrijkste adviseur en drijvende kracht en motor 

achter LUMA, Wim Kallewaard is op 29 oktober overleden. Zijn werkzaamheden als 

penningmeester zijn overgenomen door Angela Kallewaard.  

 

Activiteiten  

LUMAhelpt is direct betrokken bij een tweetal schoolprojecten (Ikageng en Kgotsong) in de 

township Moakeng, bejaardentehuis Silwerkroon en dagbestedingsproject voor 

ouderen/gehandicapten nabij Kroonstad. In 2013 is er voor gezorgd dat de kinderen die de 

scholen bezoeken (ca 125 per school) dagelijks een maaltijd krijgen en dat er twee scholen 

goed onderhouden zijn. Onderhoud van o.a. de tuin, onderhoud gebouw, kostenvergoeding 

voor coördinatie van diverse werkzaamheden en tevens het schaduwdoek dat door storm 

vernietigd is, is vervangen.  



In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het project welke de naam Ikusasa gaat 

krijgen in het ‘plakkerskamp’ nabij Muldersdrift. De plannen zijn gemaakt in nauwe 

samenwerking met de NGkerk Muldersdrift in de persoon van ds K. McKenzie.  

 

In de township werd in 2013 door LUMA reeds financiële middelen ingezet voor het 

verzorgen van een dagelijkse maaltijd voor de kinderen die de scholen van Mohau en 

Sechaba bezoeken. Om in 2014 het project Ikusasa te realiseren is er samen met Wilde 

Ganzen een fondsenwerving- en voorlichtingsplan opgesteld. In oktober is er in de 

samenwerking tussen Wilde Ganzen en LUMAhelpt een projectbudget van € 100.649,28 

bereikt. Waarmee Ikusasa kan worden gerealiseerd. Ikusasa zal voorzien in een gelegenheid 

waar kinderen in een crèche/preschool worden opgevangen, eerste ‘lessen’ kunnen krijgen, 

minimaal een maaltijd krijgen plus sanitaire voorzieningen. Tevens een opleidingscentrum 

waar de moeders van de kinderen een opleiding krijgen in naaldvakken, schilderen, 

administratie, et cetera waardoor zij mogelijk in een eigen inkomen kunnen voorzien.  

 

Acties 

Verspreid over het land heeft LUMA een aantal ambassadeurs die de stichting promoten en 

zorgen voor het opzetten van acties. In 2013 hebben o.a. de volgende acties 

plaatsgevonden: 

- Sport- en schoolactiviteiten: voetbalkamp De Zwerver, inzameling pennen, 

sponsorlopen, etc.  

- Collectes: diverse kerken in Velp, Colijnsplaat, Rozenburg, Rozendaal, vastenactie RK-

kerk, goede doelen-actie PKN, etc. 

- Muziekvoorstellingen: Benefietconcert in Rozenburg, Afrikaanse dag in Velp. 

- Verkoop kleding en schoenen. 

- Creativiteitsclub vrouwenvereniging kringloop. 

- Verjaardags- en jubilea bijdragen. 

 

 



Publiciteit  

Om de benodigde financiën voor Ikusasa te realiseren is in samenwerking  met Wilde 

Ganzen  een voorlichtings- en fondsenwervingsplan opgesteld met als doel fondsen te 

werven voor Ikusasa. Dit is gerealiseerd door o.a. vrije publiciteit in regionale (h-a-h)bladen, 

presentaties op basis- en mbo-scholen, presentaties in kerken en bij serviceclubs. Reguliere 

communicatie met (potentiële)donateurs vindt plaats via de nieuwsbrief, de website 

www.lumahelpt.nl en de flyer. 

ANBI Stichting LUMAhelpt heeft een zogenaamde ANBI-status. ANBI staat voor algemeen 

nut beogende instelling.   

Financieel overzicht  Zie bijlage.   

 

Conclusies en aanbevelingen - Beleid toekomst 

Het bestuur van LUMA zal het beleid voor de komende jaren vastleggen in een beleidsplan. 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheid voor de projecten lokaal organiseren en LUMA 

zorgt voor financiële middelen vanuit Holland.  

 

AHK/11-3-2014 

  

http://www.lumahelpt.nl/


Financieel 2013 

Uitgaven  (in euro’s)     Opbrengsten (in euro’s) 

     

project Ikageng/Kgotsong   4.667,50  Giften/akties  51.049,81 

Overig          59,20  Bomen        605,- 

Vrijwilligersvergoedingen   5.750,-  Gift vrijwilligers    5.750,- 

Bankkosten        233,79  Rentebaten    1.523,91 

Porti         110,-       

   

Wilde Ganzen   75.000,-   tlv exploitatiesaldo  26.891,77 

(project Muldersdrift)           

   € 85.820,49    € 85.820,49 

 

 

Saldo exploitatie per 1-1-‘13 51.805,47  Geldmiddelen  21.437,87 

Resultaat 2013         -/- 26.891,77  Nog te ontvangen   3.042,33 

Incasso rest dec ’13     433,50 

Saldo exploitatie  € 24.913,70    € 24.913,70 

per 31-12-‘13 

 

Specificatie geldmiddelen: ING zakelijk 1-1-2014    3.615,50 

    ING zakelijk spaar 1-1-2014 14.150,00 

    ABSA (belegging) Kroonstad   3.172,02 

    ABSA (trust) Kroonstad       500,35 

         € 21.437,87 

 

Door Wilde Ganzen is  in september ’13 € 100.649,28 overgemaakt naar ABSA Muldersdrift/ 

Krugersdorp voor de oprichting van IKUSASA in 2014. 


