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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Stichting Malibongwe. 
Vorig jaar zijn we gestart met een nieuw project, en hierdoor is een groep 
vrouwen, crècheleidsters, ondersteund, die een opleiding ‘ontwikkeling 
van het jonge kind’ volgden. Hiermee zijn we in 2010 doorgegaan. 
De ondersteuning van een groep vrouwen vraagt een andere benadering 
dan individuele vrouwen. Het grote voordeel is dat we met een groep meer 
vrouwen in één keer kunnen steunen, er begeleiding ter plekke aanwezig 
is en de doelgroep dan niet zo’n hoge vooropleiding hoeft te hebben, 
terwijl het toch heel effectief is.
Het jaar 2010 heeft enige terugval van binnenkomende fondsen laten zien. 
Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe sponsoren.
Aan het einde van het jaar is nog niet geheel duidelijk wat dit heeft 
opgeleverd, maar de vooruitzichten zijn hoopvol.

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 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling.
Malibongwe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
41146645
Het secretariaat is gevestigd op De Look 3, 2635GE Den Hoorn. 
Tel: 015 2855298.  E-mailadres: malibongwefund@hotmail.com

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 personen, namelijk Trudi van Bemmelen 
(voorzitter), Gonny Smitskamp (penningmeester), Anita van Velzen, 
Sanne van ’t Hof en Gerda Vermeer (secretaris).

Onze contactpersoon in Zuid-Afrika, Adrie de Bruin, is helaas op 10 april 
overleden.

Het bestuur vergaderde in 2010 acht keer.
Het bestuur onderhield contact met diverse instanties en personen. Het 
contact met Zuid-Afrika verliep wat beter, nu meer vrouwen gebruik maken 
van e-mail. Vaak gebruiken ze een internetcafé, waardoor terug mailen 
soms niet mogelijk is.
Nog steeds raken brieven die per post worden verzonden soms zoek. 
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Het fax nummer is in 2010 gewijzigd. Dit verloopt nog niet geheel 
probleemloos. 
De jaarlijkse nieuwsbrief is verschenen in mei. Er is gevraagd aan de 
donateurs of ze de nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen. Hier zijn 
slechts enkele reacties op gekomen. 

Ons bestuurslid Gonny Smitskamp bracht begin 2010 een bezoek aan 
Zuid-Afrika. Zij sprak met verschillende studentes. Het directe contact met 
de studentes heeft een meerwaarde, zowel voor ons als voor de 
studentes. Op deze wijze houden we beter vinger aan de pols wat betreft 
voortgang en studiehouding. Ook de achtergrond van de studentes wordt 
duidelijker, waardoor onze beslissingen over continuering van hun 
sponsoring beter afgewogen kunnen worden.
We streven ernaar om elke twee jaar een bezoek aan Zuid-Afrika te 
brengen.
Bij uitzondering is Gonny in december weer naar Zuid-Afrika afgereisd.
De bezoeken aan Zuid-Afrika vonden plaats op eigen kosten.

In 2010 ging onze website in de lucht. Van onschatbare hulp was Marcel 
ten Have hierbij. Hij maakte van alle aangeleverde informatie een 
schitterend geheel. Bewonder het op www.malibongwe.nl.
Meer vrouwen uit Zuid-Afrika weten ons hierdoor te vinden, en doen een 
aanvraag voor ondersteuning. De mogelijkheid om via de website een 
beurs aan te vragen is tijdelijk gesloten omdat we voor 2011 al aan het 
maximum aantal beurzen zitten.

Studentes
In 2010 ondersteunden we 10 vrouwen.
Om privacy redenen geven we slechts de voornaam van de studentes.
Yanga studeert economie en dit was het derde jaar dat we haar 
ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand. (9 Rand is 1 Euro) Ze studeerde 
af dit jaar.
Odwa studeert voor accountant in Witwatersrand. Dit jaar was het derde 
jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand.
Francinah studeert aardwetenschappen op de Western Cape University. 
Ze maakt grote vooruitgang. Dit jaar was het derde jaar dat we haar 
ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand
Sindiswa studeert economie en accountancy. Dit was het tweede jaar dat 
we haar ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand.
Euvon studeert voor bevoegd onderwijzeres aan de Nelson  Mandela 
Universiteit. Dit was het tweede jaar dat we ondersteunden. Ze kreeg 
12.000 Rand.
Nwabisa studeert electronica aan de Nelson Mandela Universiteit. Dit was 
het tweede jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand
Lungelwa studeert voor sociaal werker in Fort Hare. Dit was het eerste 
jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand.

http://www.malibongwe.nl/
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Esther studeert criminologie in Pretoria. Ze is dit jaar begonnen. We 
hebben nog geen resultaten of rapportage binnen. Ze kreeg 10.000 Rand.
Monica deed een eenmalige opleiding tot secretaresse. Ze kreeg 10.000 
Rand.
Aluta studeert accountancy in Kaapstad. Ze kreeg 10.000 Rand. Dit was 
het tweede jaar dat we haar ondersteunden.

Iedereen slaagde er in een jaar verder te komen. Yanga is klaar met haar 
studie.

Fondsenwerving en donateurs  
In verband met een verhoogde investering in een opleiding voor 
crècheleidsters is gezocht naar nieuwe fondsen. 
We hebben de Goeie Doelen Winkel benaderd. Verder is er een gesprek 
geweest met stichting FIDOS, een groep vrienden die elk jaar een bedrag 
aan één of meer goede doelen schenkt. Een derde initiatief was de 
aanvraag bij het Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk te 
Amsterdam.
Daarnaast hebben, door onze oproep op de nieuwjaarskaart, meer 
personen een gift gedaan of hun bijdrage verhoogd. We kregen 11 maal 
een gift, waarvan 1 uit Delft en de rest van buiten Delft.
We hebben 33 donateurs, waarvan 15 personen in Delft wonen. De 
andere 18 personen komen van buiten Delft.


