
BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bambanani biedt hierbij haar financieel verslag aan voor het
boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2019.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting Vrienden van Bambanani is opgericht op 10 januari 2005, statutair gevestigd te Eindhoven.
De stichting heeft bij beschikking van de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

Samenstelling van het bestuur
Ultimo 2019 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:
- L.K. van der Heijden-van Minnen, voorzitter
- P.M.S. de Jongh, penningmeester
- E.J.M. Nelissen-Brugmans, secretaris
- J.A.A.M. van Erp, bestuurslid

Omschrijving van de doelstelling
Doelstelling van de stichting betreft het in Nederland gelden te verwerven ten behoeve van educatie en
opvang van kinderen in Zuid-Afrika, regio Phalaborwa. De verworven financiële middelen worden ter
beschikking gesteld voor het op een verantwoorde wijze opzetten c.q. verbeteren van schooltjes in de
regio Phalaborwa. Hierbij wordt getracht middels zogenaamde "pilotschools" een basisstructuur te
creëren voor een efficiënt netwerk van samenwerkende schooltjes.

Behaalde resultaten gedurende de periode staan ter vrije beschikking aan het bestuur. Periodiek vindt
door het bestuur overleg plaats om vast te stellen hoe Stichting Vrienden van Bambanani het vrije
besteedbaar vermogen het meest optimaal kan inzetten om hun doelen te behalen. Het vrij te besteden
vermogen ultimo 2019 bedraagt € 54.658. Ultimo 2019 is door het bestuur voor 2020 een bedrag
ad € 204.835 bestemd.

Verslag van de activiteiten
� 7 keer uitgebreide bestuursvergadering gehouden met als punten:

Lopende zaken, voortgang en ondersteuning, donaties, ontwikkeling van nieuwe activiteiten
(fundraising) en initiatie, monitoring en rapportage m.b.t. nieuwe projecten in Phalaborwa,
Zuid-Afrika.

� Bezoeken in januari, februari, maart, april, mei, september, oktober en november 2019 van de
project- en investeringsmanager aan Phalaborwa. Onderwerpen van gesprek:
Afstemming van financiële aangelegenheden met de lokale Bambanani organisatie & lokale
stakeholders, nieuwe projecten, voedseldistributie, renovatie en nieuwbouwplannen, besprekingen
voor opleiding kleuterleidsters, samenwerking Social Development, de Sefapane Soccer League
(inmiddels Bambanani Soccer league) en de bouw van het Bambanani Education Center, alsmede
bezoeken aan de projecten zelf.

� Voor 2020 is een investeringsplan opgesteld. Op basis van gevoerde gesprekken en inventarisatie
van de grootste nood zijn projectplannen opgesteld. Op basis hiervan is binnen het bestuur
overlegd en zijn gelden gereserveerd voor uitvoering van deze plannen in 2020. In het verlengde
van de in 2019 ingezette lijn heeft Bambanani besloten tot de bouw van opnieuw 2 scholen voor
2020, maar zeker ook het opzetten van haar eigen Education Center & Home Base in Namakgale.
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� De Vrienden van Bambanani hebben sinds mei 2019 een tweede project voor mensen met een
handicap, namelijk Thabelang Disabled Center in Namakgale. Naast het Phurulenke Disabled
Project in Mashishimale zien we veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Beide projecten
kunnen veel van elkaar leren en bovenal samenwerken. Hiermee komt de totale groep mensen
met een handicap op grofweg 90 personen met 16 personen begeleiding (Phurulenke +/- 30 en
Thabelang +/- 60).

� Het aantal scholen dat van het zogenaamde Sinzanani porridge (voorheen MixMe van DSM)
wordt voorzien, is stabiel gebleven op 12 scholen. De successen van dit programma zijn inmiddels
alom bekend. De distributie via scholen verloopt nog niet zoals we graag zouden zien.

� In totaal zijn er in 2019 opnieuw ruim 70 scholen bezocht die deel uitmaken van de Bambanani
activiteiten in Zuid-Afrika, en hebben een paar extra scholen aansluiting gevonden bij Bambanani.

� In 2019 is het Food Program op 20 scholen actief gebleven. Het Food Program omvat alle
ingrediënten die nodig zijn om een gevarieerd 2-wekelijks menu te serveren aan de kinderen en
begeleiding. Juist deze samenstelling zorgt voor een voldoende inname van de juiste vetten,
eiwitten, koolhydraten en andere mineralen en vitaminen. Doel van dit programma is dat scholen
ervaren hoe gevarieerd voedsel helpt ondervoeding te voorkomen.

� De 4 scholen die niet succesvol waren in 2019 zijn opnieuw opgenomen en aangevuld met
16 nieuwe scholen om een nieuw programma van 20 scholen te starten. In dit geval heeft het 'niet
succesvol zijn' eerder te maken met een gebrek aan funding dan aan het koken volgens de
nieuwe methodiek.

� In 2019 is er vaak contact geweest met bouwcoördinator, de aannemer en de veld-coördinatrice in
Phalaborwa (Zuid-Afrika) omtrent de voortgang van de projecten, beoordeling van geleverde
kwaliteit en oplevering van de gerealiseerde projecten.

� Communicatie omtrent de voortgang van de Bambanani projecten vindt zeer frequent plaats via
de facebookpagina: www.facebook.com/vrienden.bambanani en ook via www.bambanani.org.

� Belangrijk om te weten is ook dat de voorbereidingen voor een Engelstalige website
www.bambanani.org in 2019 zijn gestart. In dat kader is ook besloten om de activiteiten qua
navigatie in de website allesomvattend in beeld te brengen. Denk dan aan de vermelding van de
scholen, de gehandicaptencentra en de soccer league.

� De nieuwsbrief om onze vrienden, ambassadeurs en sponsoren nauw betrokken te houden bij de
projecten van Bambanani is een succes gebleken en wordt gecontinueerd. Het is een geschikt
middel om op transparante wijze onze activiteiten toe te lichten.

� In 2019 zijn zo'n 20-25-tal lezingen en presentaties verzorgd voor allerlei doelgroepen om het
Bambanani verhaal bekendheid te geven en mogelijke samenwerkingen/donaties te realiseren,
waarbij ook samenwerking met andere stichtingen is gezocht. Deze lijn wordt in 2020 doorgezet.
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� Het voeren van gesprekken met het bedrijfsleven teneinde toegang te krijgen tot grotere
sponsorbudgetten en het ontwikkelen van een netwerk in deze omgeving, is ook in 2019 van groot
belang geweest. Een verdere uitbouw van de fundraising middels giften en donaties maar ook
bijdragen in natura vormen inmiddels een essentieel onderdeel van de totale fundraising. Een
aantal van deze donaties in natura zijn rechtstreeks vanuit Nederland geïnitieerd en als zodanig in
het totaalbedrag aan donaties opgenomen. Hierbij valt te denken aan de plaatsing van
zonnepanelen bij 2 scholen en de levering van een partij speelgoed.
Daarnaast zijn er ter plaatse in samenwerking met de projectmanager mooie lokale initiatieven
geweest zoals de geheel belangeloos gerealiseerde nieuwbouw van de Tschemboschool en eerste
gratis levering van voedselpakketten ter bestrijding van ondervoedingsziekten bij schoolgaande
kinderen.

� In 2019 is de opzet voor fundraising via de verkoop van Bambanani merchandise succesvol
geweest. Bambanani-wijn maakt onderdeel hiervan uit en die verkoop is zodanig succesvol dat
deze ook in 2020 gecontinueerd wordt.

� Ten laatste is in december 2019 door de project- en investeringsmanager het strategisch plan
geëvalueerd en aangepast voor de periode 2020-2021 teneinde verder vorm te geven aan de
transformatie van de Stichting Vrienden van Bambanani tot een professionele organisatie. De
basis voor dit plan is in december 2015 gelegd.

� Met het oog op de 5-jaars termijn die per 31 januari 2021 officieel afloopt voor de project- en
investeringsmanager heeft een verkenning plaatsgevonden in welke vorm hier een vervolg aan
gegeven kan worden. Deze verkenning wordt in 2020 verder uitgewerkt om te zien of dit haalbaar
is en de samenwerking dus gecontinueerd kan worden.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te
worden gehouden
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst in Nederland alsmede in meerdere delen van de
wereld, waaronder voor ons in het bijzonder Zuid-Afrika, het Coronavirus (COVID-19). Inmiddels worden
er overheidsmaatregelen getroffen en is het waarschijnlijk dat er nog meer overheidsmaatregelen zullen
worden getroffen teneinde de gevolgen van dit virus zo veel als mogelijk te minimaliseren. Desondanks
is de financiële impact voor ons minimaal. Tot op heden zijn de donaties op peil en hebben we zelfs
extra liquiditeiten gegenereerd door het opzetten van een Corona noodfonds om voedsel uit te reiken en
de onderwijzeressen door te kunnen betalen terwijl de scholen nog gesloten zijn. Voor de lopende
projecten, met name ten aanzien van het opzetten van nieuwe scholen en het renoveren van reeds
bestaande, is er vanzelfsprekend wel sprake van de nodige vertraging. Wij vertrouwen erop dat de in de
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling als zodanig kunnen worden
gecontinueerd.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Vught, 22 juni 2020

L.K. van der Heijden-van Minnen, voorzitter E.J.M. Nelissen-Brugmans, secretaris

P.M.S. de Jongh, penningmeester J.A.A.M. van Erp, bestuurslid
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