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LUMA brengt 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 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 2016 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 
Maokeng nabij Kroonstad. Deze projecten draaien vrijwel 
zelfstandig met behulp van betrokkenheid van de Kerk 
Maatschappelijke Dienst, KMD, en subsidies van het 
Ministerie van Onderwijs. Ook in 2016 is er voor gezorgd dat 
de kinderen die de scholen bezoeken dagelijks minimaal één 
maaltijd krijgen en dat de twee scholen worden onderhouden.  
Zoals aangegeven in het beleidsplan 2016-2020 zijn, door een 
team van 12 vrijwilligers, bij KGOTSONG 2 speelhuisjes 
geplaatst en al het bestaande speelgoed buiten opgeknapt.  
Bij de beide scholen is een watertank geplaatst die vanaf de 
buitenkant gevuld kan worden.  
 

De ontwikkeling van SECHABA / IKUSASA, het project in het ‘plakkerskamp’ nabij Muldersdrift, heeft 
in 2016 veel aandacht gekregen. Er wordt intensief samengewerkt met de commissie van de NG-kerk 
Muldersdrift.  
Er zijn aan alle kinderen T Shirts uitgedeeld,  gesponsord door de Firma Berden, via de familie 
Janssen-Bastings uit Venlo-Blerick.  
In 2016 is SECHABA / IKUSASA uitgebreid met 3 lokalen voor de naschoolse opvang. Er is nu ook 



aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet omdat de zonnepanelen onvoldoende opleveren. 

 
 
De grond rondom de school is in bezit van de NPO (non-profit organisatie) SECHABA / IKUSASA en 
omvat 1,7 ha. Er zijn plannen voor 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 LUMAhelpt ambassadeurs die de stichting promoten en zorgen voor 
het opzetten van acties. Om de benodigde financiën voor SECHABA / IKUSASA 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 2016 
Zie bijlage de balans en stand van baten en lasten.  

Beleid toekomst 
Het bestuur van LUMAhelpt heeft het beleid voor 2017 en de plannen voor de komende jaren 
vastgelegd in een beleidsplan 2016-2020. Dit is op de website te raadplegen.  


