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Beste vrienden, 
 
Ook in deze bijzondere en zorgelijke tijden brengen wij u een 
nieuwsbrief over het werk van IAM in Zuid-Afrika. U maakt het 
werk van IAM mede mogelijk door uw giften aan SBPK.  
 
Ecclesia de Lange, directeur van IAM in Zuid-Afrika schrijft: 
 
Voor een tijd zoals deze - Veerkracht, flexibiliteit en 
aanpassing 
We hopen en vertrouwen erop dat u en uw gezin veilig en 
gezond zijn. Onze gebeden gaan uit naar degenen die het 
meest kwetsbaar zijn en wier leven en levensonderhoud in 
gevaar zijn gebracht. We moedigen iedereen aan om zijn 
uiterste best te doen om zich, op grote en kleine manieren, te 

verenigen om ervoor te zorgen 
dat de pandemie wordt 
weggehouden van de meest 
kwetsbare gemeenschappen. 
 
Het IAM-team werkt de 
afgelopen week vanuit huis. We 
hebben maatregelen genomen om 
de veiligheid van onze 
medewerkers en partners te 

waarborgen. Dit heeft geleid tot uitstel van enkele IAM 

Grant-activiteiten; de herpositionering van IAM, vergezeld 
van een doorlopend gesprek in ons team om ‘out of the box’ te 
denken voor innovatieve oplossingen voor een tijd als deze.  
Dit proces maakt ons flexibel op manieren die we nooit voor 
mogelijk hadden gehouden. We leren nieuwe vaardigheden en 
methoden om met elkaar en partners te verbinden om relevant 
en productief te blijven. We zijn voortdurend in gesprek met 
onze donateurs en partners om manieren te vinden om door dit 
onbekend terrein te komen.  
We onderzoeken spannende nieuwe manieren om verbinding te 
maken met onze gemeenschap, zoals een online contextuele 
bijbelstudie die we binnenkort willen starten. 
 
Op persoonlijk niveau zullen we gedurende deze tijd momenten 
hebben om na te denken. Het is aan ons allemaal om deze 
unieke kans te omarmen om na te denken over wat COVID-19 
ons onthult - over onszelf, ons werk, onze wereld en onze 
relaties met elkaar en moeder aarde. Dit zal zeker leiden tot 
nieuwe inzichten en ook voor enkele moeilijke vragen, b.v. zijn 
onze maatschappelijke structuren en netwerken voldoende 
veerkrachtig gebleken om onze gemeenschappen in deze 
moeilijke tijden te ondersteunen? Hebben we als individuen 
het medeleven, de vrijgevigheid en de dankbaarheid getoond 
die we van anderen zouden willen ontvangen? Dit zal 
hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan met 'sterfgevallen of 
verliezen' van oude manieren van zijn en 'opstandingen' van 
iets / iemand anders. 
 
We zijn van mening dat we samen met anderen uit deze 
tegenspoed zullen komen in een betere, eerlijkere, meer  
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Kascontrole SBPK
Samenvatting KASCONTROLE:  Gedaan door dhr. A.J. Schiedon, op 16 maart 2020, van rekening 
NL71 ABNA 0434 1512 03 van de Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad, Tulpenlaan 8, 4904 CD, 
Oosterhout, over het jaar 2019.

€
ONTVANGSTEN in het jaar 2019:
Van donateurs 2.525,00
Van de Corine Stichting Zeist 11.000,00
Diaconieën 2.070,00
Totaal 15.595,00

UITGAVEN over het jaar 2019
Overmaking naar IAM 16.000,00
Kosten nieuwsbrieven 245,95
Bankkosten en ANBI account 206,82
Totaal 16.452,77

Exploitatieresultaat -857,77

Saldo bank per 1 januari 2019 3.049,07
Exploitatieresultaat -857,77
Saldo bank per 31 december 2019 2.191,30

CONTROLEVERSLAG
Op verzoek van het bestuur heb ik de financiële cijfers van de Stichting Bijzonder Pastoraat
Kaapstad gecontroleerd. Op grond van het uitgevoerde onderzoek ben ik van mening dat het 
financieel jaaroverzicht een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het 
vermogen en van het exploitatieresultaat over 2019.

Oosterhout, 16 maart 2020.
A.J. Schiedon
Bouwlingplein 77
4901 KZ Oosterhout
Telefoon: 06 50 68 29 68

inclusieve en duurzame wereld waar onze planeet wordt 
gerespecteerd en onze toewijding om onze natuurlijke 
omgeving te beschermen sterker zal zijn dan ooit. Moge ons 
geloof en ons geloof in een gedeelde mensheid worden 
versterkt. 
 
Met liefde en solidariteit,  
 
Ecclesia de Lange 
Directeur IAM 
 
Sociale afstand 
In deze gedeeltelijke lockdown periode, waarin de 1,5 m 
afstand het nieuwe normaal moet worden, zullen we  
voorlopig niet fysiek samen, dicht bij elkaar op deze 
diversiteitsbank mogen zitten… Maar laten we mentaal met 
elkaar verbonden zijn in solidariteit! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor iedereen een goede gezondheid toegewenst! 
Hartelijke groet,  
Jolanda Breems, Linda de Geus, Marleen Quist 


