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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Malibongwe.
Het jaar 2011 is te kenmerken als een jaar met veel activiteiten.
We wonnen de publieksprijs van de gemeente Delft en de daarbij
behorende organisatie van een publieksevenement heeft veel energie
gevraagd, maar was ook leuk om te doen.
Verder hebben we enkele grotere giften mogen ontvangen, speciaal voor
ons crèche-project.

Algemene informatie en doelstellingen
Stichting Malibongwe is een opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in ZuidAfrika. 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 ZH.
Tel: 015 2855298. E-mailadres: malibongwefund@hotmail.com
ING Bank nr.3418 t.n.v. Stichting Malibongwe te Delft

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen, namelijk Trudi van Bemmelen
(voorzitter), Gerda Vermeer (secretaris), Gonny Smitskamp
(penningmeester), Anita van Velzen en Sanne van ’t Hof.
Het bestuur vergaderde in 2011 elf keer.
Het bestuur onderhield contacten met diverse instanties en personen. Het
contact met Zuid-Afrika verliep goed, vooral omdat meer vrouwen gebruik
maken van e-mail.
Het fax nummer is om deze reden opgeheven.
Ons bestuurslid Gonny Smitskamp heeft in januari tijdens haar bezoek
aan Zuid-Afrika diverse crèches bezocht, evenals een aantal studentes.
Bovendien was ze eregast op de Xhosa-bruiloft van een van onze
vroegere studentes. Zij heeft hierover verslag gedaan in onze vorige
nieuwsbrief. (zie onze website)
De jaarlijkse nieuwsbrief is verschenen in mei. Er is opnieuw gevraagd
aan de donateurs of ze de nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen. Het
grootste deel van onze nieuwsbrieven zullen we in de toekomst per e-mail
kunnen versturen.
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Via onze website www.malibongwe.nl weten meer vrouwen uit Zuid-Afrika
ons te vinden, en doen zij een aanvraag voor ondersteuning. Ook andere
instanties en onze donateurs zoeken contact via onze website.
Verder komen er nog aanvragen binnen per post. In totaal kwamen er in
2011 16 nieuwe aanvragen binnen, waarvan we er 3 hebben kunnen
honoreren.

Publieksprijs
Op woensdag 2 februari ontving Stichting Malibongwe uit handen van
wethouder mw. Junius de Publieksprijs Millennium Gemeente ter waarde
van €1500,-.
De gemeente Delft had een wedstrijd uitgeschreven onder organisaties
die zich bezighouden met internationale samenwerking om een
publieksevenement te organiseren rondom een aantal millenniumdoelen.
Deze doelen zouden met het geld van de prijs gepromoot moeten worden.
Het ging om de doelen 1. Armoede halveren; 3. Mannen en vrouwen zijn
gelijkwaardig; 7. Meer mensen leven in een duurzaam milieu; en 8.Eerlijke
handel, een mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling.
Uiteraard wilden we onze eigen Stichting Malibongwe ook meer
bekendheid laten krijgen met dit evenement.
Op zaterdag 20 augustus was het zover. Met heel veel plezier en energie
hebben we een manifestatie georganiseerd op de markt. We bouwden
tenten op, met daarin een fototentoonstelling, informatiekramen, een
kinder- knutsel- en voorleeshoek, een quiz met leuke Afrikaanse prijzen en
proeverijen van fair trade producten. Een workshop met Afrikaans
trommelen trok veel publiek. Foto’s ervan staan op onze website.
Het weer werkte fantastisch mee en we zijn blij met alle hulp die we voor
de organisatie hebben mogen ontvangen.

Studentes
In 2011 ondersteunden we 10 vrouwen en een groep van 20 crècheleidsters.
Om privacy redenen geven we slechts de voornamen van de studentes.
Francinah studeert aardwetenschappen op de Western Cape University.
Ze is bezig aan het laatste jaar en wil mogelijk nog een jaar haar honours
doen. Dit jaar was het vierde jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg
10.000 Rand
Sindiswa studeert economie en accountancy. Dit was het derde jaar dat
we haar ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand.
Euvon studeert voor bevoegd onderwijzeres aan de Nelson Mandela
Universiteit. Dit was het derde jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg
12.000 Rand.
Nwabisa studeerde elektronica aan de Nelson Mandela Universiteit. Dit
was het derde en laatste jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg 8.000
Rand. Ze heeft haar studie met goed gevolg afgerond.
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Lungelwa studeert voor sociaal werker in Fort Hare. Dit was het tweede
jaar dat we haar ondersteunden. Ze kreeg 10.000 Rand.
Aluta studeert accountancy in Kaapstad. Ze kreeg 10.000 Rand. Dit was
het derde jaar dat we haar ondersteunden.
Zanele studeert voor verpleegkundige in Durban. Dit was het eerste jaar
dat we haar ondersteunden met 10.000 Rand.
Elizabeth studeert verpleegkunde in Pretoria. Dit is de tweede maal dat we
haar ondersteunden. Ze heeft een pauzeperiode gehad en gaat nu met
nieuwe energie verder.
Siphesile studeert voor sociaal werker in Fort Hare. We ondersteunden
haar dit jaar voor het eerst met 10.000 Rand.
Milisa kreeg een bijdrage van 10.000 Rand. Helaas heeft ze haar studie
afgebroken wegens financiële problemen in de familie.
Verder ondersteunden we een groep van 20 vrouwen die crècheleidster is
in Mamelodi. Ze volgden een cursus over de ontwikkeling van het jonge
kind.

Fondsenwerving en donateurs
In verband met een verhoogde investering in de opleiding voor de
crècheleidsters is in 2010 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. Deze benaderingen hebben in 2011 geleid tot een totale
extra bijdrage van €4400,-. Dit maakte het voor ons mogelijk om de
individuele bijdragen te continueren en de groep crècheleidsters daarbij te
ondersteunen.

