
Jaarverslag LUMAhelpt 2015       

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 hulpgoederen én het ontwikkelen van scholing en faciliteiten. Alle bij LUMA 

betrokkenen zowel in Nederland als in Zuid-Afrika zijn vrijwilligers, hierdoor kan LUMA 

directe hulp bieden met minimale kosten. De financiële middelen die LUMA 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 2015 bestond het bestuur van LUMAhelpt uit: 

Marrie Bijl-de Goede, voorzitter 

Lucie Kallewaard-de Goede, secretaris 

Angela Kallewaard, penningmeester  

Teun Lageweg, lid 

Diana Molenschot-Kloos, lid 

De bestuursleden worden bijgestaan door adviseurs en ambassadeurs.  

 

Activiteiten  

LUMAhelpt is sinds 2007 betrokken bij een tweetal 

schoolprojecten (Ikageng en Kgotsong) in de township 

Moakeng nabij Kroonstad. Deze projecten draaien 

vrijwel zelfstandig met behulp van betrokkenheid van 

de KMD en subsidies van ministerie van Onderwijs. 

Ook in 2015 is er voor gezorgd dat de kinderen die de 

scholen bezoeken dagelijks een maaltijd krijgen en dat 

de twee scholen onderhouden zijn. Onderhoud van 

o.a. de tuin, onderhoud gebouw en kostenvergoeding 

voor coördinatie van diverse 

onderhoudswerkzaamheden.  

 

 



De ontwikkeling van IKUSASA, het project in het ‘plakkerskamp’ nabij Muldersdrift, heeft in 

2014 en 2015 veel aandacht gekregen. Er wordt intensief samengewerkt met de commissie 

van de NG-kerk Muldersdrift met als hoogtepunt de opening van de school op 18 oktober 

2014.  In 2015 is Ikusasa uitgebreid met ‘een tweede klaskamer’ en tal van voorzieningen, 

zoals de inrichting, een keuken, zonnepanelen voor stroom, bestrating, etc.  

Ikusasa voorziet in een gelegenheid waar kinderen van 2-6 jaar worden opgevangen, eerste 

lessen kunnen krijgen door een hiertoe bevoegde lerares, (minimaal) een maaltijd krijgen 

plus sanitaire voorzieningen en er is volop veilige speelruimte. Aan het einde van de dag 

komen schoolgaande kinderen naar Ikusasa voor een maaltijd en bijlessen.  

 

De grond rondom de school is in bezit van de NPO (non-profit organisatie) Ikusasa en omvat 

1,7 ha. Er zijn vergaande plannen om in 2016 op het terrein uit te breiden met een 

opleidingscentrum, waar de moeders van de kinderen een opleiding kunnen krijgen om in 

hun eigen inkomen te kunnen voorzien. Extra klaslokalen voor de opvang van meer kinderen 

eventueel ook van andere leeftijdsgroepen (basisschool) en/of met een beperking, etc.   

Verspreid over het land heeft LUMA ambassadeurs die de stichting promoten en zorgen voor 

het opzetten van acties. Om de benodigde financiën voor Ikusasa te realiseren heeft LUMA 

actief fondsen geworven en hebben de bijdrage van o.a. Stichting De Ijpelaar, Carpe Diem, 

Belangenbehartiging voor het zeer jonge kind, gezorgd voor een stabiele financiële basis. 

Daarbij opgeteld de bijdragen en opbrengsten van collectes vanuit diverse kerken uit het 

land. Maar belangrijk om te vermelden zijn ook de vaste donateurs die elke maand hun 

bijdrage leveren en giften, groot en klein. 

ANBI Stichting  

LUMAhelpt heeft een zogenaamde ANBI-status.  

Financieel overzicht 2015 

Zie bijlage de balans en staat van baten en lasten.   

Beleid toekomst 

Het bestuur van LUMA heeft het beleid voor 2016 en de plannen voor de komende jaren 

vastgelegd in een beleidsplan 2016-2020, welke na vaststelling op de website verschijnt. 



 


