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Beste vrienden,   

Trots geven we in deze nieuwsbrief speciale aandacht aan de inspirerende en 

ontroerende documentaire “Change can happen” (“Verandering is mogelijk”). 

Hierin wordt het verhaal van IAM en haar teamleden verteld ter ondersteuning 

en bemoediging van anderen, die de weg van verzoening tussen spiritualiteit en 

seksualiteit aandurven. In het tweede onderwerp belichten we activiteiten in en 

om het inloopcentrum iThemba Lam (“Mijn hoop”). Tot slot kunt u onze 

jaarlijkse financiële verantwoording lezen in de vorm van de kascontrole. 
 

Verandering is mogelijk! 
In december 2015 organiseerde IAM een feestelijke première van haar 

nieuwste Engelstalige documentaire "Change Can Happen". De documentaire 

is gemaakt door oprichter Pieter Oberholzer. De titel verwijst nar de 

kernboodschap van IAM. De verhalen van Pieter zelf, de huidige directeur 

Judith Kotzé en andere teamleden zoals Bulelwa Panda, Ecclesia de Lange en 

Arnold Motsau, verpersoonlijken de transformatie naar inclusiviteit in leven en 

geloven. 

1.     2.   

1. Ds. Pieter Oberholzer, zijn echtgenoot Fanie Zondach en Mw Ncokazi Nowetu.  

2. Ds. Judith Kotzé en ds. Ecclesia de Lange tijdens de première.  

Deze DVD volgt IAM’s geschiedenis vanaf het nederige begin in 1995 tot wat 

het nu is: een lokale én internationale beweging, die de levens van mensen in  

Zuid-Afrika, Afrika en via netwerken ook elders in de wereld raakt en 

aanmoedigt tot verandering.  

Via de website van IAM (en deze link http://iam.org.za/dvds/ ) is het mogelijk 

om mooie fragmenten te bekijken. Een aanrader voor wie het hart van IAM’s 

werk wil ervaren en zich wil laten inspireren ! 
 

iThemba Lam – huis van hoop 
In het voetspoor van Bulelwa Panda, IAM manager van iThemba Lam worden 

diverse groepen, van studenten tot grootmoeders en ouders meegenomen op 

een hoopgevende reis (foto1&2). Inmiddels is het een bekend gezicht om 

Bulelwa als gids in township Guguletu aan het werk te zien. Ze start de tour 

met een wandeling naar haar eenvoudige woning, waar zij verstoten LGBTI 

mensen een schuilplaats bood voor het inloopcentrum iThemba Lam bestond.  

1. 2.  

3. 4.  

Ze vertelt over de inspanningen van IAM om present te zijn in Guguletu. Die 

krijgt o.a. gestalte in betrokkenheid bij het voedingsproject bij Khanyisa Kerk 

(foto 3), dat tijdens de rondleiding bezocht wordt.  

http://iam.org.za/dvds/


 

De tour eindigt bij iThemba Lam, dat in 2006 de deuren opende, mede dankzij 

de donateurs van SBPK. Dit inloopcentrum groeide uit tot waardevol 

opvanghuis en trainingscentrum. Zo wordt dialoog gestimuleerd met LGBTI 

mensen. Er is bijvoorbeeld een training voor grootmoeders (foto 4), omdat zij 

een belangrijke rol spelen in de vaak gebroken gezinnen. Hierin wordt het 

gevoelige thema van ‘corrigerende verkrachting’ van LGBTI mensen 

aangesneden. Er is helaas een hardnekkige overtuiging in de gemeenschap, dat 

zo’n verkrachting iemand weer “normaal”, dat wil zeggen hetero, kan maken.  

Met al deze activiteiten is iThemba Lam een waarachtig huis van hoop. 

 

Fondswerving IAM 
Pieter Oberholzer is sinds februari als interim financieel manager weer deel 

van het team van  IAM.  In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over de 

complexiteit van fondswerving in deze tijd. Een zwaargewicht op deze post is 

dan ook onontbeerlijk en een geschikte persoon vinden vraagt tijd. Pieter stelt 

zijn expertise en ruime ervaring ter beschikking als overbrugging tot een 

geschikt persoon is geworven en ingewerkt om de functie te vervullen. 

Het team van IAM is erg blij met zijn terugkeer, al beseft iedereen, dat Pieters 

welverdiende net begonnen pensioen zo een heel andere wending heeft 

genomen! Pieter zal in mei een Europese fondswervingstrip ondernemen. Hij 

zal daarbij uitgebreid aandacht schenken aan nieuwe en bestaande contacten en 

fondsen, ook hier in Nederland. 

 

Nieuws van het SBPK bestuur 
Samen met IAM zijn we blij en dankbaar dat er altijd weer nieuwe manieren 

zijn om hun verhaal te laten klinken in beeld, trainingen en schuilplaats bieden. 

Zie de website van IAM voor meer informatie: http://iam.org.za/   

Juist hiertoe blijven we gemotiveerd om het werk van IAM ook in 2016 weer 

van harte te ondersteunen. Dank voor al uw steun, immaterieel en financieel. 

Financiën: Ter financiële verantwoording voegen we de kascontrole van 2015  

bij. Uiteraard kunt u voor meer details terecht bij het bestuur.  

Met een hartelijke groet voor u allen, ook namens IAM, 

Hantie Kotzé (voorzitter SBPK) 

 

KASCONTROLE:  Gedaan door dhr. R. Koedijk, op 29 maart 2016, van 

rekening NL71ABNA0434151203 van de Stichting Bijzondere Pastoraat 

Kaapstad, Postbus 534, 1420 CA Uithoorn over het jaar 2015.  

 

ONTVANGSTEN in het jaar 2015: 
Van donateurs     €   3.315,00 

Van de Corine Stichting, Zeist   € 11.000,00  

Kerken & Diaconieën     €   1.188,47 

Totaal      € 15.503,47 

 

UITGAVEN over het jaar 2015: 

Overmaking naar IAM *   €14.000,00 

Kantoorbehoeften/onkosten nieuwsbrieven €     657,55 

ANBI Account     €       59,90 

Bankkosten     €     281,38 

Totaal      € 14.998,83 
 

Batige saldo 2015    €      504,64 

Saldo per 31 december 2014   €   1.234,61 

Saldo per 31 december 2015   €   1.739,25 
 

*De ontvangst en de besteding van het bedrag € 14.000,- dienen zoals gebruikelijk door IAM  

vanuit Zuid-Afrika te worden verantwoord met hun geauditeerd jaarverslag.    

 

Dankzij de bijdragen van onze donateurs, onder wie particulieren, kerken, 

diaconieën en stichtingen, heeft de SBPK in 2015 een bedrag van €14.000,- 

overgemaakt aan  IAM. We zijn u zeer erkentelijk voor alle steun!  

 

Als uw adres gewijzigd is, als u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen of als u 

geen post meer wilt ontvangen, laat ons het weten.  Alvast onze dank. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het bestuur:  

Ds. Hantie Kotzé, Spakenburgstraat 42, 1107 WS Amsterdam 
Email: spbk@xs4all.nl / tel: 020-6185853 

 

Het postadres en bankrekening van de stichting zijn: 

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 

Postbus 534, 1420 CA Uithoorn   

IBAN rekeningnummer: NL71ABNA0434151203   

http://iam.org.za/
mailto:spbk@xs4all.nl

