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De stichting heeft als doel hulp te bieden in Zuidelijk Afrika. De stichting tracht haar doel ondermeer 
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. 

Bestuur  
In 2019 bestond het bestuur van Lumahelpt uit: 
Marrie Bijl-de Goede, voorzitter 
Lucie Kallewaard-de Goede, secretaris 
Angela Kallewaard, penningmeester  
Bianca v.d. Hout., lid  
Hans Mulder, lid 
 
Afgetreden in 2019 :  
Teun Lageweg en Diana Molenschot – Kloos 
 
De bestuursleden worden bijgestaan door adviseurs en ambassadeurs.  

Activiteiten op de projecten 
Lumahelpt is sinds 2007 betrokken bij een tweetal schoolprojecten (IKAGENG en KGOTSONG) in de 
township Maokeng nabij Kroonstad. Deze projecten draaien geheel zelfstandig met subsidies van het 
Ministerie van Onderwijs.  
De afgelopen 2 jaar is het bestuur  een verbetertraject  ingegaan met de KMD omdat zij al een aantal 
jaren geen activiteiten meer verricht  en hun afspraken niet na komt.  Het verbetertraject heeft 
echter geen resultaat opgeleverd. Derhalve heeft het bestuur heeft besloten de KMD financieel niet 
meer te ondersteunen 
 
 
Vanaf 2014 is Lumahelpt betrokken bij de ontwikkeling van het project  SECHABA / IKUSASA. 
Het project in het ‘plakkerskamp’ nabij Muldersdrift, heeft in 2019 veel aandacht gekregen. Er wordt 
intensief samengewerkt met de commissie van de NG-kerk Muldersdrift en het geheel wordt 
gestadig uitgebreid  om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. In 2019 is vooral de Naschoolse 
opvang flink uitgebreid. Hier worden 3 keer per week zo’n 90 kinderen opgevangen. Zij krijgen bijles 
in Engels en rekenen en zijn bezig met sport activiteiten. Ook krijgen zij nog een maaltijd. 
 
In september 2019 hebben 3 vertegenwoordigers van de Stichting Lumahelpt een bezoek gebracht 
aan 2 mogelijk nieuwe projecten in Munster en de Oostkaap. 
Hier worden kinderen tot 6 jaar opgevangen in respectievelijk een garagebox en een kerkgebouw. 
Lumahelpt heeft een gift gedaan om wat speelgoed en matrasjes aan te kunnen schaffen. In 
Nederland zal actie gevoerd gaan worden om deze projecten verder te ondersteunen. 
 



Activiteiten algemeen.  
In april 2019 heeft de jaarlijkse  Vastenactie op de Rozenhorst in Rozenburg in het teken van 
Lumahelpt gestaan.  
 
In juni 2019 is een grote actie van de Protestante kerk te Capelle a/d  IJssel afgesloten met de 
overhandiging van een cheque van € 7000,00. 
 
In september 2019 zijn er een aantal bomen geplant bij Ikusasa / Sechaba. Deze bomen zijn 
gesponsord door mensen uit Nederland. 
 
 In september2019  is er lesmateriaal aangeschaft voor de naschoolse opvang in Sechaba. 
 
In september 2019  speelgoed en  matrasjes aangeschaft voor de projecten in Munster en de 
Oostkaap. 
 
Verspreid over het land heeft Lumahelpt ambassadeurs die de stichting promoten en zorgen voor het 
opzetten van acties. Om de benodigde financiën voor de projecten te realiseren heeft Lumahelpt 
actief fondsen geworven en acties uitgezet. Maar belangrijk om te vermelden zijn ook de vaste 
donateurs die elke maand hun bijdrage leveren in giften, groot en klein. 

ANBI Stichting  
Lumahelpt heeft een zogenaamde ANBI-status.  

Financieel overzicht 2019 
Zie bijlage de balans en stand van baten en lasten.   

Beleid toekomst 
Het bestuur van Lumahelpt heeft het beleid voor 2020 vastgelegd in een beleidsplan 2016-2020. Dit 
is op de website te raadplegen.   

 


