De Toekomst van Stichting Ikusasa

“Draagt elkanders lasten” (Galaten 6, vers 2)
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Inleiding
September 2013
Ons beleid op papier:
Waarom?
Omdat Stichting “Ikusasa” inmiddels al ruim vijf jaar actief is, gegroeid is en omdat er
behoefte bestaat om op papier te zetten waar we voor staan, wat onze moeilijkheden en
beperkingen zijn en wat voor plannen we hebben.
Daarnaast kan informatie van onze stichting van belang zijn voor mensen en organisaties die
in het werk van de stichting geïnteresseerd zijn.
De cultuur van onze stichting is informeel en pragmatisch; we doen veel dingen gewoon
omdat ze op ons pad komen. Het bestuur is een groepje enthousiaste mensen die veel tijd
en energie steken in de door hen gekozen taken. Er heeft geen selectie plaatsgevonden of
bestuursleden wel aan bepaalde eisen en diploma’s zouden voldoen. Veel belangrijker werd
gevonden dat bestuursleden passie hebben voor de doelgroep: schoolkinderen in ZuidAfrika.
Juist omdat we een groepje enthousiaste, gepassioneerde mensen zijn, is het maken van
een beleidsplan van belang. Waar liggen onze eerste prioriteiten, waarom doen we wat we
doen en hoe kunnen we voorkomen wegen in te gaan die doodlopend zijn of ons afleiden
van de gestelde doelen?
Dit beleidsplan is geen strak plan waar strikte regels aan gebonden zijn. We willen juist
voorkomen dat de vrijheid om in te spelen op de actualiteiten van de Zuid-Afrikaanse
schoolkinderen beperkt wordt. Inspelen, plannen maken, maar ook gewoon doen waar we
goed in zijn: geld generen van mensen en dit geven aan schoolkinderen om hen te helpen
gemotiveerd naar school te gaan en een diploma te behalen.
Onze stichting bestaat alleen, omdat er steeds mensen zijn die de doelstelling
onderschrijven en wiens hart geraakt is voor kinderen die met een enorme achterstand op
deze wereld worden geboren. Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de initiator van dit
project: Ria Westerbeek. Zij werd als eerste geraakt en bleek in staat te zijn om tientallen
mensen te enthousiasmeren met haar liefde voor de Zuid-Afrikaanse kinderen. Mensen die
nog nooit in Zuid-Afrika zijn geweest hebben door haar verhalen een beeld van hoe een kind
daar opgroeit, welke nood er is en hoe wij met elkaar die nood een klein beetje draaglijker
kunnen maken.
We wensen u veel leesplezier.
Het bestuur van Stichting “Ikusasa”
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Kennismaken met Stichting “Ikusasa"
A. Wie zijn wij:
In 2003 is Ria Westerbeek, na een bezoek in Johannesburg in Zuid-Afrika, gestart
met het zoeken van sponsors voor de schoolkosten van kansarme kinderen uit de
sloppenwijken en achterstandsbuurten van deze stad. Al snel bleek de formule van
sponsorschap een succesvolle te zijn. Eerst werden de activiteiten ondergebracht bij
een bestaande fondswerver. In 2008 werd een onafhankelijke nieuwe stichting
opgericht: Stichting “Ikusasa”
De formule is eenvoudig: sponsors geven geld voor een schoolkind uit Zuid-Afrika.
Dit kind is door een lokale maatschappelijke organisatie aangemerkt als kansarm en
krijgt daarom ondersteuning, door middel van een schooluniform en
schoolbenodigdheden (tas, boeken, schoolgeld etc.), bedoelt voor het volgen van
onderwijs. Hierdoor kan schooluitval voorkomen worden en de kans op het behalen
van een diploma vergroot worden.

B. Algemene doelstelling:
Kinderen in Zuid-Afrika die een kans verdienen, ondersteuning bieden bij hun
opleiding, zodat zij een betere toekomst hebben.

C. De Plaats:
Om een zo groot mogelijke betrokkenheid vanuit Nederland te creëren en de
behoefte om zoveel mogelijk in te spelen op de informatiebehoefte van sponsors
werkt stichting Ikusasa alleen in Johannesburg en naaste omgeving.
Uit ervaring wijzer geworden hebben we geleerd dat een goede relatie met de
maatschappelijke organisatie in Johannesburg van groot belang is voor de
begeleiding van de kinderen en voor de informatie voorziening naar onze stichting en
de betrokken sponsors. De stichting heeft bewust gekozen voor een
maatschappelijke organisatie die erkend is door de overheid. Mocht er ooit reden zijn
om met een andere organisatie te gaan samenwerken, zal altijd vereist worden dat
deze een overheid erkende organisatie is met door accountancy goedgekeurde
financiële verslagen.
Thans werkt Stichting “Ikusasa” zeer intensief samen met de MES (Metro
Evangeliese Sorg), een christelijke non-profit organisatie die diaconale en pastorale
hulp verleent aan daklozen, weduwen en wezen, vluchtelingen, HIV/Aids patiënten,
kansarme kinderen, ex-gedetineerden en andere hulpbehoevenden.

3

D. Controle;
Jaarlijks wordt er door minimaal één van de bestuursleden een bezoek gebracht aan
Zuid-Afrika. Tijdens dit bezoek vinden evaluaties plaats met betrekking tot de
besteding van de financiële bijdragen en de werkwijze. Tevens wordt door bezoeken
aan scholen en kinderen steekproefsgewijs gecontroleerd of de kinderen werkelijk
datgene hebben ontvangen wat geregistreerd is.

E. De organisatie:
Het bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris, PR medewerker en
algemeen bestuurslid.

Uitgangspunten van de stichting
Stichting “Ikusasa” heeft een christelijke identiteit en iedere vorm van basis-, middelbaar- en
bijzonder onderwijs past binnen het project. Er wordt geen voorkeur gegeven aan het type
school en kinderen kunnen ook hun educatie voortzetten op achterstand-scholen, zelfs als er
een tekort aan leerkrachten en leermiddelen is. De voorkeur gaat uit naar ondersteuning van
kinderen op christelijke scholen en shelters, maar in principe dient dit project alle
kinderen en scholen die voor dit project in aanmerking komen.
De Stichting vindt haar oorsprong in een simpele werkwijze. Deze werkwijze willen we te
allen tijde behouden. Al realiseren we ons dat we als langzaam groeiende stichting, die een
erkende ANBI erkenning heeft en wil houden, niet ontkomen aan enige professionalisering.
Werkwijze:
Stap 1:
De maatschappelijke organisatie uit Zuid-Afrika dient een verzoek in voor sponsoring
van een schoolkind. De aanvraag wordt voorzien van een omschrijving en een foto
van het kind.
Stap 2:
De PR-medewerker en /of andere bestuursleden promoten mensen om een sponsor
te worden van een schoolkind. De sponsor kan, indien mogelijk, een voorkeur
aangeven voor een jongetje of een meisje of “kiest” een kind uit aan de hand van een
opgestelde beschrijving en een foto. Vervolgens wordt een contract afgesloten waarin
vermeld staat voor welke bedrag en voor welke periode de sponsor bereid is dit kind
te ondersteunen.
Stap 3:
Sponsor en kind worden “gekoppeld”. De maatschappelijke organisatie ( M.E.S.) krijgt
informatie over de sponsor, zoals de naam, het bedrag een het aantal jaren van
sponsoring.
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Stap 4:
De sponsor maakt periodiek het toegezegde bedrag over naar Stichting “Ikusasa”.
Stap 5:
Stichting “Ikusasa” maakt 2x per jaar het sponsorbedrag over naar de
maatschappelijke organisatie in Zuid-Afrika.
Stap 6:
De maatschappelijke organisatie verschaft de schoolbenodigdheden en het uniform in
natura en betaalt het schoolgeld rechtstreeks aan de desbetreffende school.
Stap 7:
Jaarlijks vindt persoonlijke controle van de boekhouding en de schoolkinderen plaats
door een bestuurslid van stichting Ikusasa.

Naast bovenstaande werkwijzen heeft onze stichting nog één afwijkende werkwijze. Al vanaf
het begin van de activiteiten van Ria Westerbeek, is er contact met een school voor
meervoudig gehandicapte kinderen. Deze school in Johannesburg, het Coronation Training
Centre (CTC), is een opvang en school met aangepast lesmateriaal en begeleiding.
Kinderen die hier dagelijks komen worden per eigen bus thuis opgehaald en weer
teruggebracht. In dit centrum zijn geen schooluniformen en wordt geen schoolgeld gevraagd
van de ouders. De grote kostenpost voor de school en de ouders is de eigen bijdrage in het
transport. Stichting “Ikusasa” vergoedt voor kinderen van financieel arme ouders, die vooraf
geselecteerd zijn door een maatschappelijk werker, de transportkosten. Sponsors kunnen
ook kiezen om sponsor te worden van een kind van het CTC. Zij ontvangen informatie over
het kind en zijn ervan op de hoogte dat het geld gebruikt wordt voor het transport van en
naar school. Door de penningmeester van Stichting “Ikusasa” wordt ieder jaar in twee keer,
de bijdrage overgemaakt naar Zuid-Afrika.

De Stichting en haar sponsors
Stichting “Ikusasa” heeft een christelijke identiteit, maar iedereen die graag een schoolkind
wil ondersteunen mag dit doen vanuit zijn of haar eigen passie en drijfveren, ongeacht zijn of
haar levensovertuiging.
In de begintijd is het werven van sponsors begonnen in de Koningskerk te Rotterdam. Uit
deze kerkelijke gemeente met tevens een grote vertegenwoordiging van de
schippersgemeente, zijn vele families sponsor geworden. Inmiddels zijn ook uit andere
bronnen sponsors gevonden.
Voor de toekomst is het van belang dat we te allen tijde benadrukken dat iedereen zich kan
aanmelden als sponsor op voorwaarde dat men zich wil houden aan de afspraken die
opgesteld en ondertekend zijn in het contract tussen de stichting en de sponsor.
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Op dit moment telt de Stichting plusminus 200 sponsorkinderen. De Stichting heeft een
maximum gesteld aan 200 kinderen. Dit om de werkbaarheid vanuit Nederland en de
maatschappelijke organisatie in Zuid-Afrika zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat we met
een grote mate van zekerheid kunnen waarborgen dat persoonlijk contact en controle
gegarandeerd blijft.
Stichting “Ikusasa” heeft minimaal 1x per jaar persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact
met de sponsor. Ons motto is: Een goede relatie hebben met een sponsor levert een
betrokken sponsor op, die op eigen wijze een relatie aan kan gaan met zijn of haar
sponsorkind in Zuid-Afrika. Dit is een mooi motto, maar helaas is de praktijk soms
weerbarstig. Heel vreemd voor onze westerse cultuur, maar kinderen in Zuid-Afrika zijn soms
“zoek”. Letterlijk, of door matige administratie van verhuizingen, kan een einde komen aan
de sponsoring van een kind. De sponsor wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld. Hij of zij kan besluiten om de sponsoring te beëindigen of de bijdrage voort te zetten
voor een ander schoolkind.
Een sponsor dient zijn of haar beëindiging van het contract schriftelijk door te geven aan
Stichting “Ikusasa”. De sponsor moet in eerste instantie proberen om een vervangende
sponsor te zoeken, lukt dat niet dan beslist de stichting of voor het desbetreffende kind een
nieuwe sponsor gezocht wordt.

De Stichting en samenwerking met Afrikaanse organisaties
Stichting “Ikusasa” is een samenwerking aangegaan met de MES (Metro Evangeliese Sorg)
en met het CTC (Coronation Training Centre), beiden gehuisvest in Johannesburg in ZuidAfrika. Deze twee organisaties zijn volledig erkend door de overheid.
Voor de komende jaren willen we de relatie met beide organisaties intensief onderhouden.
Regelmatig vindt overleg plaats, via mail en telefoon en vinden over en weer bezoeken
plaats in Zuid-Afrika en Nederland.
Dankbaar zijn we voor deze voortdurende relatie, waarbij we beiden mogen leren van
elkaars culturele verschillen en elkaar mogen verrijken met kennis. Eén van de meest
bijzondere aspecten aan de relatie tussen de stichting en haar zusterorganisaties is de
onderlinge liefdesband. Deze band blijkt uit het onderlinge vertrouwen wat uitgesproken
wordt, de persoonlijke huisvesting en begeleiding tijdens wederzijdse bezoeken en de goede
wensen die we elkaar regelmatig toewensen. Als stichting willen we ons onderscheiden op
het gebied van deze speciale vertrouwelijke relatie.
Echter wij verwachten van onze Afrikaanse organisaties ook een professionele integere
werkwijze voor de schoolkinderen en de financiële administratie.
Alle bestuursleden beschikken over een verklaring omtrent gedrag, welke is verstrekt door
het ministerie van Justitie. Ook van de Afrikaanse maatschappelijke organisaties verwachten
we dat medewerkers die betrokken zijn bij de kinderen die ondersteund worden, niet eerder
betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten of andere strafbare (zeden) zaken. Indien er
tijdens werkzaamheden of privé strafbare zaken aan het licht komen, verwachten we dat de
maatschappelijke organisatie passende maatregelen nemen en de betrokken medewerker
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geen werkzaamheden laat verrichten die te maken hebben met sponsorkinderen van
Stichting “Ikusasa”.

Acties
Omdat we een sterke persoonlijke betrokkenheid hebben met de kinderen worden wij
regelmatig geconfronteerd met extra hulpvragen. Hiervoor hebben we een aantal
beleidsuitgangspunten opgesteld:
1. De hulpvraag moet rechtstreeks te maken hebben met schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 6-21 jaar. In het 21e jaar moet het laatste schooljaar zijn. In bijzondere
gevallen zal er overleg zijn tussen de MES of het CTC en Stichting “Ikusasa”;
2. De bijdrage moet een eenmalig karakter hebben, geen jaarlijks terugkerende
ondersteuning;
3. De bijdrage zal het schoolgaan, het welzijn of de gezondheid van het kind ten goede
komen;
4. De bijdrage moet noodzakelijk zijn, er zijn geen voorliggende voorzieningen of andere
financiële hulpmiddelen;
5. De bijdrage wordt niet verstrekt wanneer ouders of verzorgers verzaken om het
schoolkind aan te melden voor de gratis door de overheid beschikbaar gestelde
ziektekostenverzekering;
6. Het geld moet overgemaakt worden naar een erkende organisatie, school of bedrijf.
Nimmer mag aan schoolkinderen, hun ouders of verzorgers geld gegeven worden;
7. Achteraf vindt financiële verantwoording plaats door de ontvanger of de
maatschappelijke organisatie.
8. Het kind moet voldoen aan de criteria die opgesteld zijn door Stichting “Ikusasa” en
de MES.

Meer acties:
In 2011 heeft het bestuur van Stichting “Ikusasa” besloten, om gedurende 4 jaar, een grote
geldinzamelingsactie te houden ten behoeve van de renovatie van het Lufunonihuis.
In het Lufunonihuis worden maximaal zes weeskinderen in gezinsverband, onder leiding van
een zorgmoeder, gehuisvest. De ouders van deze weeskinderen zijn allemaal overleden aan
aids.
De actie heeft als doel om in 2015 minimaal € 20.000 op te halen.
De Stichting heeft andere organisaties verzocht om onze actie te ondersteunen. Kerken en
andere organisaties zijn partner geworden om deze doelstelling te behalen.
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Omdat we geen stichting zijn die allerlei grote acties wil organiseren, maar juist heel
specialistisch onze eigen doelstelling willen bewaken, heeft ook dit project een eenmalig
karakter. Voor de toekomst sluiten we niet uit om nogmaals extra fondsen te werven. Echter
ook hiervoor gelden beleidsuitgangspunten:
1. De hulpvraag moet rechtstreeks te maken hebben met schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 6-21 jaar;
2. De bijdrage moet een eenmalig karakter hebben, geen jaarlijks terugkerende
ondersteuning;
3. De bijdrage moet noodzakelijk zijn, er zijn geen voorliggende voorzieningen of andere
financiële hulpmiddelen;
4. De ontvangende organisatie moet een percentage van het totaal noodzakelijke
bedrag zelf werven in Zuid-Afrika. Dit percentage wordt door het bestuur vastgesteld
na aanvraag van de ontvangende organisatie;
5. Achteraf vindt financiële verantwoording plaats door de ontvanger of de
maatschappelijke organisatie.

Criteria
Om gesponsord te kunnen worden moet een kind voldoen aan criteria die opgesteld zijn door
Stichting “Ikusasa” en de MES. De selectie criteria voor nieuwe en huidige aanvragers voor
het Ikusasa programma zijn:
1. De allerarmsten zijn eerste prioriteit.
2. Meisjes krijgen de voorkeur. Als er in een gezin een jongen en een meisje is.
Dit om de gelijke kansen op een betere toekomst tussen meisjes en jongens
te bevorderen.
3. De kinderen moeten verblijven bij de MES, of in het gebied waar de MES
werkzaam is. (Johannesburg en Soweto)
4. Er worden maximaal twee kinderen per gezin in het programma toegelaten.
5. Weeskinderen, waarvan beide ouders zijn overleden zijn tweede prioriteit.
6. Weeskinderen waarvan één ouder is overleden zijn derde prioriteit.
7. Pleegkinderen mogen aan het programma deelnemen.
8. Het inkomen van de ouder of degene die voor de kinderen zorgt, mag niet
hoger zijn dan R2500 per maand. Men moet dat aantonen.
9. Er moet een geboortecertificaat van het kind zijn.
10. Het kind moet naar een school van de regering gaan
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11. Kinderen moeten 1x per jaar door de MES worden benaderd om hun
vorderingen te controleren.
12. Als schoolmeisjes aan het programma deelnemen en zwanger worden
kunnen zij in het programma terugkomen, als er schriftelijk bewijs is dat ze na
de geboorte van hun kind weer naar school gaan.
13. Als een kind blijft zitten op school, moet de situatie geëvalueerd worden, het
probleem worden aangepakt en een besluit genomen worden of dit kind
verder wordt ondersteund.
14. Personeel van MES kan een aanvraag doen voor hulp voor hun biologische
kinderen, als het inkomen niet meer dan R2500 bedraagt.
15. Voor kinderen van zes tot achttien jaar kan hulp aangevraagd worden en deze
kunnen maximaal vijf jaar ondersteund worden. In overleg met MES en
Stichting “Ikusasa” kan deze periode verlengd worden.

Publiciteit
Stichting “Ikusasa” heeft in de achterliggende jaren aandacht ontvangen van kerken,
streekbladen en landelijke kranten. Deze gelegenheden hebben we dankbaar gebruikt om
het werk van onze stichting onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Door de
publiciteit zijn we in contact gekomen met scholen, bedrijven en organisaties. Deze
kontakten hebben ons gesteund door ruimte te geven tijdens beurzen, financiële bijdragen
voor de algemene middelen, schoolkinderen of andere acties.
Daarnaast wordt drie keer per jaar een nieuwsbrief opgesteld die naar alle sponsors en
contacten wordt verzonden. Het bestuur, sponsors en betrokken maatschappelijk
organisaties kunnen artikelen aanleveren voor de nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief
wordt door het bestuur vastgesteld. Ingezonden artikelen moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1. Geen discriminerend of aanstotend taalgebruik;
2. Er is een rechtstreeks verband met de doelstelling van de stichting;
3. Beperkt vermelden van persoonlijke gegevens van medewerkers, kinderen of
sponsors en alert zijn op het vermelden van de persoonlijke situatie van de
sponsorkinderen. Wanneer sponsors anoniem willen blijven bij algemene donaties,
dan respecteert het bestuur dat.
4. Op kritische artikelen vindt vooraf hoor en wederhoor plaats;
5. Het bestuur heeft het recht om een artikel in te korten of helemaal niet te plaatsen.
Informatie van en over sponsors worden niet verleend aan derden. Ook de administratie en
gevoelige informatie van Stichting “Ikusasa” blijft binnen het bestuur en mag alleen naar
buiten na goedkeuring van het gehele bestuur.
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Financiën
De inkomsten van de stichting bestaan volledig uit giften en sponsorbijdragen. Deze worden
periodiek (maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) overgemaakt naar het
bankrekeningnummer van de Stichting.
Bij elke extra donatie wordt de gever persoonlijk bedankt en komt er een anonieme
vermelding in de nieuwsbrief. Mochten door onze stichting naam en adres van een giftgever
niet te achterhalen zijn dan komt er alleen een anonieme vermelding in de nieuwsbrief.
De penningmeester van de Stichting is verantwoordelijk voor de overboekingen van gelden
naar Zuid-Afrika en de financiële verslagen. Elk jaar wordt in maart de jaarrekening van het
voorgaande boekjaar opgesteld. De penningmeester legt de berekening van de over te
boeken bijdragen ter controle voor aan het bestuur.
Jaarlijks vindt er kascontrole plaats door 2 onafhankelijke sponsors. Er wordt naar gestreefd
om dit om de paar jaar door andere personen te laten doen. Deze personen mogen geen
familiebanden of nauwe vriendschap hebben met de penningmeester. Elk jaar ligt het
goedgekeurde financiële verslag ter inzage voor de sponsors.
De Stichting creëert een financiële buffer. Deze buffer is bedoeld voor extra hulpvragen en
voor het onverwacht wegvallen van sponsors. We zijn van mening dat een kind niet de dupe
mag worden wanneer een sponsor onverwacht niet meer aan zijn of haar financiële
verplichtingen kan voldoen. De afspraak om een kind een aantal jaren te ondersteunen blijft
bestaan, ook al hebben wij (tijdelijk) geen nieuwe sponsor gevonden.
Alle bestuursleden doen hun werkzaamheden pro deo. De jaarlijkse reis naar Zuid-Afrika
wordt betaald door het desbetreffende bestuurslid. Ook de verblijfkosten zijn voor rekening
van het bestuurslid. De extra kosten, die gemaakt worden ( voor bijv. vervoer, telefoon enz.)
worden door de stichting betaald
Het overhead percentage voor de komende jaren is bepaald op € 5,00 per kind. Dit bedrag
wordt apart door de sponsors betaald en in de “algemene middelen” opgenomen. Alle
sponsorgelden worden 100% overgemaakt naar Zuid-Afrika.
De maatschappelijke organisaties ontvangen van het sponsorbedrag een vastgesteld bedrag
van € 5,00 per kind voor de inzet en werkzaamheden die zij moeten verrichten voor de
schoolkinderen. Dit bedrag kan in overleg met het bestuur van Stichting “Ikusasa” aangepast
worden.

Hoe om te gaan met beleidsplan
Beleidsplannen hebben de sterke neiging om in een lade te verdwijnen. Als we niet in staat
zijn om de plannen en concrete voorstellen gewoon in praktijk te brengen, zal dit plan een
zelfde lot beschoren zijn. Op de een of andere manier zullen we moeten bewaken dat de
plannen levend blijven en dus aanwezig zijn tijdens vergaderingen en acties van de stichting.
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Daarnaast is een beleidsplan altijd nog een plan. De ontwikkelingen op sociaal, economisch,
politiek en cultureel gebied in Nederland en in Zuid-Afrika kunnen we niet voorspellen.
Feit blijft dat we als bestuur “bij de tijd” moeten blijven en onze plannen moeten ontwikkelen
en aanpassen aan de omstandigheden van dat moment.

Conclusies
Het zou mooi zijn wanneer we eind 2015 terug kunnen kijken op een positieve ontwikkeling
van de activiteiten op zowel de continuering van het aantal sponsor als de ontwikkeling op
educatief en sociaal gebied van de schoolkinderen die door de sponsor ondersteund worden
om hun opleiding af te ronden met het behalen van een diploma. Nog steeds zijn er teveel
kinderen die zonder diploma’s of zelfs als (gedeeltelijke) analfabeten de school verlaten.
Onze wens is dat we op onze bescheiden wijze een bijdrage kunnen leveren om dit immens
grote probleem een klein beetje te verminderen.
Wij zullen ons uiterste best doen om de schoolkinderen die van ons “afhankelijk” zijn te
ondersteunen zo lang als nodig is, zowel met financiële middelen als met een vriendelijk
woord, een kaartje van de sponsor, een ijsje een aai over hun bolletje, een schoolbus voor
de kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een glimlach……
Wij zijn ons terdege bewust dat we dit alleen kunnen door hulp van de mensen wier hart
geraakt is, door de trouwe sponsors en door organisaties, bedrijven en kerken die ons werk
ondersteunen. Waarvoor onze hartelijke dank.

Biedt elkaar de helpende hand, ongeacht de huidskleur
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