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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Malibongwe.  

 
 
Algemene informatie en doelstellingen 
Stichting Malibongwe is een opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-
Afrika. In Nederland worden fondsen geworven. Deze fondsen stellen ons 
in staat om jaarlijks een aantal zwarte vrouwen te ondersteunen met hun 
studie. Het is onze bedoeling dat deze vrouwen hiermee in staat zullen 
zijn economisch zelfstandig te worden. Een gerichte opleiding komt ook 
hun omgeving ten goede. Tevens willen we stimuleren dat ze actief gaan 
deelnemen aan de opbouw van een meer democratisch Zuid-Afrika. 
Malibongwe is opgericht op 21 mei 1992. 
 
Malibongwe is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. De 
belastingdienst registreert de instellingen die een algemeen nut beogen. 
De belastingdienst stelt de publicatie van het jaarverslag, inclusief het 
financieel jaarverslag, via de website verplicht. 
Malibongwe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
41146645 
Het secretariaat is gevestigd op De Look 3, 2635GE Den Hoorn ZH.  
Tel: 015 2855298.   
E-mailadres: malibongwefund@hotmail.com 
ING Bank nr. NL16 INGB 0000 003418 t.n.v. Stichting Malibongwe te Delft 
Website: www.malibongwe.nl  
 

 
Bestuur  

Het bestuur bestaat in 2017 uit 5 personen, namelijk Trudi van Bemmelen 
(voorzitter), Gerda Vermeer (secretaris), Gonny Smitskamp 
(penningmeester), Sanne van ’t Hof en Karien Schilder.  
 
 

Contacten 
Het bestuur onderhield contacten met diverse instanties en personen. Het 
contact met Zuid-Afrika verliep goed.   
Via onze website weten veel vrouwen uit Zuid-Afrika ons te vinden met 
behulp van het aanvraagformulier. Ook andere instanties en onze 
donateurs zoeken contact via onze website.  
De jaarlijkse nieuwsbrief is verschenen in september. Een groot deel van 
de nieuwsbrieven is per e-mail verzonden. In geval dit niet mogelijk was, is 
de nieuwsbrief per post verzonden. 
In november werd er een presentatie gehouden om bekendheid te 
vergroten en donateurs te werven. 

mailto:malibongwefund@hotmail.com
http://www.malibongwe.nl/
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Aanvragen 
In 2017 werden alle aanvragen ingediend via internet. In totaal kwamen er 
18 nieuwe aanvragen binnen en 9 herhalingsaanvragen. In december 
2017 stonden er 66 vrouwen op de wachtlijst. In mei hebben alle vrouwen 
die een beurs hebben aangevraagd bericht gekregen dat we zeker dit jaar 
en zeer waarschijnlijk ook het volgend jaar geen nieuwe beurzen kunnen 
verstrekken. Het aantal aanvragen nam hierdoor af. 
 

 
Studentes 
In 2017 ontvingen 15 vrouwen een beurs. Van 2 van hen was dit het 
eerste jaar dat we hen ondersteunden. 
Om privacy redenen geven we slechts de voornamen van de studentes. 
 
*Jeanet studeert natuurkunde in Kaapstad. Ze kreeg voor het vierde en 
laatste jaar een beurs. 
 
*Akhona studeert economie aan de Mandela universiteit in Port Elizabeth, 
en kreeg voor de derde maal een beurs. 
 
*Thandi studeert accountancy aan de universiteit van de Free State in 
Bloemfontein en kreeg in 2017 voor het derde jaar een beurs. 
 
*Dintle studeert accountancy, ook in Bloemfontein, en kreeg voor de derde 
maal een beurs. 
 
*Ncediswa studeert aan de universiteit van Fort Hare. Ze studeert voor 
haar bachelor sociaal werk en kreeg voor het derde jaar een beurs. 
 
*Noluthando doet de lerarenopleiding aan de universiteit van Kwazulu 
Natal, en kreeg voor de derde keer een beurs. 
 
*Mamoruti studeert psychologie aan de universiteit van Kaapstad, en 
kreeg voor de derde maal een beurs. 
 
*Lebohang studeerde microbiologie en biotechnologie aan de universiteit 
van Witwatersrand in Johannesburg. Ze heeft haar studie afgerond en 
kreeg in 2017 geen beurs meer. Ze had graag haar honours willen doen, 
maar werd daarvoor niet toegelaten. 
 
*Zandile studeerde verpleegkunde aan het Netcare Education instituut van 
Eastern Cape. Ze rondde haar opleiding in 2017 af en kreeg geen beurs 
meer. 



 

 

 
OPLEIDINGSFONDS VOOR 

ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA 
 

MALIBONGWE 

 
*Lusanda studeert criminologie aan de universiteit van Fort Hare. Ze kreeg 
dit jaar voor de tweede keer een beurs. 
 
*Nomana studeert criminologie aan de universiteit van Fort Hare en kreeg 
in 2017 voor de tweede keer een beurs 
 
*Fikile studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit in 
Mafikeng. Ze kreeg dit jaar voor het tweede jaar een beurs. 
 
*Masithembe studeert business management aan de Cape Peninsula 
technische universiteit in Kaapstad, en kreeg in 2017 voor de tweede maal 
een beurs. 
 
*Felicity studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit in 
Mafikeng. Ze kreeg dit jaar voor de tweede keer een beurs. 
 
*Sibongiseni studeert voor haar honours in economie aan de Nelson 
Mandela Metropolitan universiteit in Port Elizabeth. Ze kreeg in 2017 voor 
de eerste keer een beurs. 
 
*Akhona studeert voor haar doctoraal sociaal werk aan de universiteit van 
Fort Hare. Ze kreeg dit jaar voor het eerst een beurs.  
 

 
Fondsenwerving en donateurs   
In 2017 ontving Stichting Malibongwe het grootste deel van haar 
inkomsten via haar vaste donateurs. Daarnaast werden weer eenmalige 
giften ontvangen, meestal door extra giften van onze trouwe donateurs. 
Onze inkomsten zijn ten opzichte van het vorige jaar iets gestegen. Er zijn 
nieuwe donateurs bijgekomen, mede dankzij de presentatie in november. 
We hebben pas op de plaats moeten maken om voldoende reserve te 
houden voor de studentes met wie we een vierjarig contract zijn 
aangegaan. 
Nog steeds zoeken we verdere mogelijkheden om onze inkomsten te 
vergroten. 
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Financiën 
Contracten met studentes worden in principe voor 4 jaar aangegaan, 
zodat ze hun opleiding kunnen voltooien. In uitzonderingsgevallen 
ondersteunen we een 5de studiejaar.  
 
 
Financieel jaarverslag 2017 
Inkomsten    2016   2017 
giften     €  1.175,00  €   2.714,00 
vaste donateurs   €  5.132,92  €   5.407,98 
 
rente     €     231,54  €        97,23 
 
Totaal     €   6.539,46  €   8.219,21 
 
Uitgaven    2016   2017 
porto/nws.brief/nwjrskaart  €        96,10  €        12,70 
transactiekosten ING  €      496,00  €      341,00 
idem t.b.v. 2017   €      124,00 
studiebeurzen   € 11.253,78  €   9.527,92 
idem t.b.v. 2017   €   3.300,66 
kosten website   €        60,50  €        60,50 
abt. INGbank zakelijk  €      142,28  €      152,47 
saldo     €  -8.933,86  €  -1.875,38 
 
Totaal     €   6.539,46  €   8.219,21 
 
 
Balans 2017   
Activa    2016    2017 
Rekening-courant 31-12  €   1.517,72  €   6.245,11 
ASN-rekening 31-12  € 18.443,21  € 11.840,44 
 
Totaal     € 19.960,93  € 18.085,55 
 
Passiva    2016   2017 
Reserve    €   9.960,93  €   8.085,55 
Reservering studiebeurzen € 10.000,00  € 10.000,00 
 
Totaal     € 19.960,93  € 18.085,55 
 


