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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Malibongwe. Het jaar 
2012 was aanmerkelijk rustiger dan 2011.  

 
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 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 2012 zes keer. 
 

Contacten 
Het bestuur onderhield contacten met diverse instanties en personen. Het 
contact met Zuid-Afrika verliep goed, vooral e-mail is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel.  
Via onze website www.malibongwe.nl weten veel 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 komt er soms nog een aanvraag binnen per post. In totaal kwamen 
er in 2012 19 nieuwe aanvragen binnen, waarvan we er 5 hebben kunnen 
honoreren met een contract 
De jaarlijkse nieuwsbrief is verschenen in juni. Een groot deel van de 
nieuwsbrieven is per e-mail verzonden. In geval dit niet mogelijk was is de 
nieuwsbrief per post verzonden. 
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Studentes 
In 2012 ondersteunden we 11 vrouwen en een groep van 17 crèche-
leidsters.  
Om privacy redenen geven we slechts de voornamen van de studentes. 
Francinah studeerde aardwetenschappen op de Western Cape University. 
Ze heeft haar studie met succes afgerond.  
Sindiswa studeerde economie en accountancy. Ze ontving haar diploma in 
april. 
Euvon studeert voor bevoegd onderwijzeres aan de Nelson Mandela 
Universiteit. In 2013 zal ze haar studie afronden. .  
Lungelwa studeert voor sociaal werker in Fort Hare. Dit was het derde jaar 
dat we haar ondersteunden. 
Aluta studeert accountancy in Kaapstad. We ondersteunden haar voor de 
vierde keer. 
Zanele studeerde voor verpleegkundige in Durban. Ze voldeed niet aan de 
eisen van voortgangsrapportage en liet te weinig van zich horen. We 
hebben de ondersteuning beëindigd.  
Elizabeth studeerde verpleegkunde in Pretoria. Ze veranderde zonder 
overleg van studie en communiceerde onvoldoende over haar resultaten. 
We hebben de ondersteuning beëindigd.  
Siphesile studeert voor sociaal werker in Fort Hare. We ondersteunden 
haar voor het tweede jaar. 
Pfariso studeert rechten in Kaapstad. Ze kreeg dit jaar voor het eerst een 
beurs. 
Nandi studeert aan de school voor media en creatieve kunsten. We 
ondersteunden haar dit jaar voor de eerste keer. 
Portia studeert psychologie in Johannesburg en kreeg in 2012 de eerste 
maal ondersteuning 
Nokukhanya doet een jaar honours psychologie in Johannesburg en kreeg 
daarvoor een beurs. 
Spokazi studeert sociale wetenschappen in Fort Hare en kreeg voor de 
eerste keer een beurs. 
Verder ondersteunden we een laatste groep van 17 vrouwen als 
crècheleidster in Mamelodi. Ze volgden een cursus over de ontwikkeling 
van het jonge kind. 
 

Fondsenwerving en donateurs   
De gemeente Delft heeft de subsidie aan Stichting Malibongwe stopgezet 
in verband met bezuinigingen. Er wordt daarom niet meer geïnvesteerd in 
Zuid-Afrika. Na een gesprek hebben we nog eenmalig €1000,- extra 
gekregen. In 2012 ontving Stichting Malibongwe het leeuwendeel van haar 
inkomsten via onze vaste donateurs. Eenmalige giften bereikten weer het 
niveau van de jaren ervoor. Het jaar 2011 was uitzonderlijk door het grote 
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bedrag aan eenmalige giften. Hierdoor konden we het crècheproject 
ondersteunen zonder de hoeveelheid individuele beurzen te beperken.  
 
 

Financiën 
Financieel jaarverslag 2012 
Inkomsten    2011   2012 
giften     €  3.615,00  €      860,00 
vaste donateurs   €  6.307,74  €   7.732,74 
t.b.v. crèche project: 
  St. Fidos ideële doelen  €  2.500,00   - 
  Keizersgrachtkerk   €     900,00   - 
  St. Goeie Doelen   €  1.000,00   - 
Publieksprijs Delft   €  1.500,00   - 
Gift manifestatie 20/8  €     570,00   - 
bijdrage gemeente   €  2.000,00  €   3.000,00 
foutieve boekingen   €       23,99  €        23,99 
terugboeking beurs   €  1.157,57  €   2.117,16 
rente     €     677,13  €      602,92 
diversen    €     - 
 
Totaal     € 20.251,43  € 14.336,81 
 
Uitgaven    2011   2012 
Kamer van Koophandel  €        26,64  €        24,08 
Porto/nws.brief/nwjrskaart  €      121,86  €      105,38 
transactiekosten   €      362,78  €      392,03 
studiebeurzen   € 12.831,72  € 10.996,50 
crècheproject Mamelodi   €   7.788,56  €   7.034,26 
onkosten reis Zuid-Afrika  €        45,00   - 
kosten website   €        59,50  €        59,50 
manifestatie 20/8   €   1.433,50   - 
notariskosten   €        -  €      178,50 
abt. INGbank zakelijk  €        83,14  €      134,77 
foutieve boeking   €      517,66  €        23,99 
diversen    €        -   - 
saldo     €   3.018,93-  €   4.612,20- 
 
Totaal     € 20.251,43  € 14.336,81 
 
Balans 2011    
Activa    2011    2012 
Rekening-courant 31-12  €    2422,99  €   3.707,87 
ASN-rekening 31-12  €  27333,65  € 21.436,57 
 
Totaal     € 29.756,64  € 25.144,44 
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Passiva    2011   2012 
Reserve    €  11.256,64  € 15.144,44 
Crècheproject Mamelodi  €    8.000,00   - 
Reservering studiebeurzen €  10.000,00  € 10.000,00 
Nog te betalen     €       500,00   - 
 
Totaal     €  29.756,64  € 25.144,44 
 
 


