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   JAARVERSLAG 2020 
 
 

In dit jaarverslag beschrijven we kort wat er het afgelopen jaar is gebeurd en besproken 
binnen het bestuur van Stichting Ikusasa. 
We bespreken achtereenvolgens de accenten die we beleidsmatig en financieel gelegd 
hebben, onze PR-activiteiten, het jaarlijkse werkbezoek in Johannesburg en onze 
speerpunten voor het volgende jaar. 
 
Bestuurssamenstelling 31 december 2020: 
Marika de Boo - voorzitter 
Wilma Pellekaan - penningmeester 
Arina Oorburg- secretaris, duo-bestuurslid met Dianne 
Dianne Oorburg – algemeen bestuurslid, duo bestuurslid met Arina 
Coos Smeding - algemeen bestuurslid 
Per 1 juni heeft Coby Boere het bestuur verlaten, zij zal wel contactpersoon voor de kerk in 
Grave blijven.   
Dianne Oorburg is per 1 oktober het bestuur komen versterken. Dianne is een dochter van 
Arina, omdat er volgens de statuten geen familieleden in het bestuur mogen zullen Dianne 
en Arina een duo-bestuurslidmaatschap aangaan. Zij hebben dus één stem binnen het 
bestuur. 
 
In 2020 heeft het bestuur van stichting Ikusasa viermaal vergaderd, drie keer persoonlijk en 
één keer digitaal via Google Meet.  
 
Veel activiteiten in Zuid-Afrika en Nederland gingen niet door i.v.m. de COVID-19 pandemie. 
 
Beleid 

• In het beleidsplan voor de jaren 2019-2022 staan de doelstellingen en de verwachte 
resultaten voor deze periode beschreven.  
Naast de directe sponsoring aan maximaal 250 kinderen is samen met de Zuid-
Afrikaanse partners een aantal doelen opgesteld waar structureel geld voor wordt 
overgemaakt.  
De 5 structurele (extra) doelen zijn: 
- Kampen en uitjes voor de kinderen. 
- Joshua’s 
- Studiebeurzen 
- Crisisgevallen 
- Kleine projecten en overige kosten. 

• Daarnaast is er, in verband met de ernstige situatie in Zuid-Afrika die is ontstaan door 
COVID, extra financiële steun gegeven voor noodhulp. Er is bijna €20.000,00 aan 
extra donaties overgemaakt naar Zuid-Afrika i.v.m. de COVID-19 pandemie. Dit geld 
is voornamelijk uitgegeven aan voedselpakketten en beschermingsmiddelen. Dit geld 
is door de sponsoren en andere donateurs specifiek voor COVID hulp gedoneerd.  

• Kinderen die niet slagen voor hun examens kunnen het examenjaar overdoen en dat 
jaar in het Ikusasa-project blijven 

• Ikusasa betaalt de schoolkosten, i.p.v. het uniform, voor kinderen die al een 
schooluniform hebben. 
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• MES mag het geld voor de Joshuakampen, die niet zijn doorgegaan i.v.m. COVID-19, 
gebruiken voor alternatieve kampen, zoals video’s maken met de Joshua’s en korte 
video’s over het belang van vak- en loopbaankeuzes. 

• De zeven jongeren, die dit jaar financiële hulp hebben gekregen uit de 
studiebeurzenpot kunnen dat volgend jaar weer krijgen. Door de COVID-19 
pandemie zijn er achterstanden ontstaan bij hun studies. 
 

Financiën  
Er zijn totaal 5 collectes gehouden bij de Koningskerk en de Rank. De opbrengst van 
collectes was dit jaar 2/3 lager in verband met onlinediensten vanwege COVID-19.  
Ieder jaar zijn er extra verzoeken voor eenmalige sponsoring die we binnen het bestuur 
bespreken en die we, afhankelijk van de financiële middelen, hebben gehonoreerd. 
De medewerkers van het CTC hebben een gift gekregen, waarmee we onze waardering 
uitspreken voor hun werkzaamheden. 
St. Peters kreeg een extra gift, grotendeels via Stichting Het Ankerfonds, voor de aanschaf 
van laptops en Wifi in de gezinshuizen, zodat de kinderen afstandsonderwijs kunnen volgen. 
Tenslotte is een inzamelingsactie gehouden via een collecte en de nieuwsbrief, voor nieuwe 
matrassen voor het Joshuahuis. 
 
Marketing 
In verband met de COVID-19 pandemie heeft het bestuur van Ikusasa één keer een 
persoonlijke presentatie gegeven in de Koningskerk en daarnaast een filmpje opgestuurd 
met een presentatie voor De Rank en de Koningskerk. 
Ikusasa heeft een Instagram account aangemaakt om de jongere achterban te bereiken en 
te informeren en ook op You Tube heeft Ikusasa een account, waar filmpjes op geplaatst 
worden. Op het Facebookaccount van Ikusasa is een donatieknop aangemaakt, waardoor 
men via deze knop rechtstreeks kan doneren. 
De Ikusasakrant wordt voortaan via Mailchimp direct in de mail verstuurd, i.p.v. als bijlage. 
Ook in de Ikusasakrant is een betaallink te vinden. 
 
Bezoek Zuid-Afrika 
In januari 2020 zijn twee bestuursleden naar Johannesburg geweest om de kinderen en 
samenwerkingspartners te bezoeken. Op een enkeling na zijn alle kinderen gezien en er zijn 
foto’s van hen genomen voor de sponsoren.  De contacten met de samenwerkingspartners 
worden steeds beter. 
 
Speerpunten voor 2021: 

• Reserves verminderen. 
In het verleden hebben we als bestuur besloten dat we een minimum reservebedrag 
hanteren van €10.000,00. Om dit te bereiken zouden we jaarlijks €1000,00 van onze 
reserves uitgeven. De reserves zijn in 2020 echter weer toegenomen. 

• Beleidsplan evalueren en eventueel aanpassen, zodat er begin 2022 een nieuw 
beleidsplan is. 

 
In 2020 zaten er 252 kinderen in het project, waarvan 63 kinderen van het CTC, 16 kinderen 
van St Peters. De overige 172 kinderen worden via MES gesponsord. 
Er stonden nog twee kinderen op de wachtlijst, omdat deze aanmeldingen pas aan het eind 
van het jaar binnenkwamen. 
Ikusasa heeft 149 sponsoren die kinderen sponsoren en een aantal trouwe donateurs, die 
regelmatig geld doneren. 
Financieel was 2020, ondanks de COVID-19 pandemie een goed jaar, een beknopt overzicht 
hiervan is te zien in het financieel jaarverslag dat ook op de website te vinden is. 
 
Namens het bestuur, Arina Oorburg, secretaris 


