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Stichting Ubomi Obutsha Nederland 
(SUON) ondersteunt het Ubomi Obutsha 
Centre in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. 
SUON is een Nederlandse stichting zonder 
winstoogmerk. Oud-vrijwilligers hebben 
de stichting in november 2011 opgericht. 
Zij werkten bij het Ubomi Obutsha Centre 
in Zuid-Afrika en wilden het project vanuit 
Nederland blijven ondersteunen. 

Het Ubomi Obutsha Centre is een opzich-
zelfstaand project en wordt geheel aan-
gestuurd vanuit Zuid-Afrika. Het centrum 
kan zijn werk niet doen zonder financiële 
steun. Helaas is ook in Zuid-Afrika de crisis 
voelbaar; donateurs van onder andere 
geld, voedsel en kleding trekken zich terug 
en doneren minder. Voor het centrum 
heeft dit een enorme impact. Zo is er soms 
te weinig eten voor de kinderen en vrijwilli-
gers van het centrum.

Het is belangrijk dat het Ubomi Obutsha 
Centre zijn waardevolle werk in deze moei-
lijke tijden voort kan blijven zetten. Om dit 
doel te ondersteunen is de Stichting Ubo-
mi Obutsha Nederland opgezet. SUON on-
dersteunt het Ubomi Obutsha Centre door 
fondsen en donateurs te werven en acties 
te organiseren om geld in te zamelen. Wij 
proberen hierbij zoveel mogelijk anderen 
te betrekken. Zo proberen we samen de 
cirkel van armoede te doorbreken.

Doelen
Wij vinden dat alle kinderen recht hebben 
op gelijke ontwikkelingskansen. Ons doel 
is dat zoveel mogelijk kinderen met hulp 
van het Ubomi Obutsha Centre deze kan-
sen krijgen. Al het werk van het centrum 
is erop gericht deze kinderen optimaal 
te laten ontwikkelen en zo de cirkel van 
armoede te doorbreken. Het centrum zet 
zich in voor een fatsoenlijk bestaan van de 
kinderen en hun ouders, voor een eerlijk 
inkomen, voor onderwijs, gezondheid en 
veiligheid. Ons doel is bereikt als kinderen 
die het centrum bezoeken, in de toekomst 
voldoende mogelijkheden hebben om zich 
staande te houden in de maatschappij. 
Wij ondersteunen het werk van het Ubomi 
Obutsha Centre van harte.

Visie en missie
Wij vinden dat alle kinderen recht hebben 
op gelijke ontwikkelingskansen, waar ter 
wereld ze ook geboren zijn. Ook zijn we 
ervan overtuigd dat we samen de cirkel 
van armoede kunnen doorbreken Daarom 
ondersteunen wij de projecten van het 
Ubomi Obutsha Centre. Mensen uit de lo-
kale gemeenschap zetten zich hier in voor 
een betere toekomst voor zichzelf én hun 
kinderen. We organiseren acties en voeren 
campagne om iedereen bij ons werk te 
betrekken, zodat we samen strijden voor 
gelijke kansen voor iedereen.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
1. Kim van der Heijden (voorzitter)
2. Imke Kuiper (secretaris)
3. Vanessa van der Poel (penningmeester)
4. Jarco van der Poel (bestuurslid)
5. Elin Hofman (bestuurslid)
6. Wouter Albersen (bestuurslid)

Wat doet de stichting?
Het werk van de stichting bestaat onder andere uit het volgende:
- Bijeenbrengen van gelden via het werven van fondsen en donaties 
 en het organiseren van acties, in de breedste zin van het woord.
- Het UOC inhoudelijk ondersteunen op het gebied van financiën.
- De financiële weerbaarheid van het UOC verstevigen.
- Het UOC ondersteunen bij zijn ‘Child Safeguarding’-beleid.
- Onze achterban bewustmaken van het belangrijke werk dat het UOC 
 doet. We doen dit door voorlichting te geven over het project, door te 
 vertellen met welke problemen het Kwazakhele township te maken heeft, 
 door het doel van de stichting duidelijk te maken en door de vooruitgang 
 te laten zien die het UOC boekt dankzij onze hulp.

Het bestuur verdeelt naar eigen inzicht de taken die dit met zich meebrengt.
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Stichting Ubomi Obutsha Nederland 
zamelt op allerlei manieren geld in om 
het Ubomi Obutsha Centre in Zuid-
Afrika te ondersteunen. Hoe wordt dit 
geld gebruikt? Hieronder een aantal 
voorbeelden.

School Support Program
Al meerdere jaren doneert SUON een 
groot bedrag aan het School Support 
Program. In november 2017 heeft SUON 
€10.407,- overgemaakt voor dit onder-
wijsprogramma van het Ubomi Obutsha 
Centre. Dit konden we realiseren dankzij 
de ‘Tocht met een Missie’, de gemeente 
Bernheze en veel enthousiaste spon-
sors. Dit prachtige bedrag is gebruikt om 
uniformen, tassen en schrijfgerei aan te 
schaffen, maar ook om minder voor de 
hand liggende producten te kopen, zoals 
maandverband voor meisjes. Misschien 
moeilijk voorstelbaar, maar meisjes kunnen 
of durven zonder dit maandverband vaak 
niet naar school te gaan. De medewerkers 
en vrijwilligers van het centrum begelei-
den de kinderen ook met hun huiswerk. 
Het schoolgerei delen ze gedurende het 
schooljaar ‘strategisch’ uit om de kinderen 
zo te motiveren elke dag naar school te 
gaan en hun best te blijven doen.

Jaarafsluiting, soepkeuken & 
Summer Camp
In december 2016 heeft SUON €2.000,- 
gedoneerd aan het centrum. Dit is 
bijvoorbeeld gebruikt om de eindejaars-
activiteiten te bekostigen. Via deze 
eindejaarsactiviteiten laten we onze 
bewondering zien voor de inzet in het 
afgelopen jaar van kinderen, ouders en 
hun gezinnen. Ook hebben we bijgedragen 
aan de soepkeuken. Via deze soepkeuken 
krijgen honderden kinderen uit Kwazak-
hele Township drie keer per week een 
voedzame maaltijd, meestal gevulde soep 
met brood. Daarnaast heeft deze keuken 
een maatschappelijke en signalerende 
functie: alle kinderen die naar de soepkeu-
ken komen, worden geregistreerd. Als deze 
kinderen nog niet bij het centrum bekend 
zijn, bezoeken medewerkers van het cen-
trum het gezin van deze kinderen en kijken 
ze of hulp nodig is. Ten slotte wordt een 
deel van het gedoneerde bedrag besteed 
aan een Summer Camp. Kinderen die zich 
het afgelopen jaar bijzonder goed hebben 
ingezet – bij het centrum én daarbuiten – 
worden uitgenodigd dit Summer Camp te 
bezoeken.
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Activiteiten, voedsel & vaste lasten
Ook in mei 2016 hebben we een flink 
bedrag gedoneerd. Zo hebben we €735,- 
gedoneerd voor schrijfwaren, speelgoed 
en ander materiaal voor allerlei activiteiten. 
Ook hebben we €1.980,- overgemaakt 
voor voedsel voor de kinderen en me-
dewerkers van het centrum en voor de 
soepkeuken. Ten slotte was €1.980,- 
bestemd als bijdrage voor de vaste lasten. 
Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor gas, 
water en licht, maar ook aan de vergoe-
dingen van vrijwilligers, het onderhoud van 
het gebouw en de kosten voor internet. 
Uiteraard maakten we ook het vaste 
driemaandelijkse bedrag over om Mark 
Lawler, de directeur van het centrum, te 
ondersteunen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 
Meer informatie van de donaties en de 
behaalde resultaten vindt u op: https://
www.ubominederland.nl/suon/resultaten.
De donaties en resultaten hebben ertoe 
geleid dat onze Stichting Ubomi Obutsha 
Nederland nu verantwoordelijk is voor 30 
procent van de inkomsten van het Ubomi 
Obutsha Centre.
 

Financieel
De penningmeester van het SUON 
beheert alle financiële inkomsten en 
uitgaven. Het doel is om het geld dat 
binnenkomt, zoveel mogelijk rechtstreeks 
beschikbaar te stellen aan het Ubomi
Obutsha Centre. Het bestuur en de 
vrijwilligers van het SUON doen hun werk 
zonder winstoogmerk. Alleen de onkosten 
die de bestuursleden maken om gelden 
binnen te halen voor het centrum in Afrika, 
worden vergoed.

We maken geld over aan het Ubomi 
Obutsha Centre als we voldoende geld 
bijeen hebben om een concreet onder-
deel binnen het centrum te bekostigen. 
Periodiek vragen we bij het centrum op 
wat de concrete behoeften zijn. Ook geeft 
het management aan wanneer geld nodig 
is voor een specifiek onderdeel van het 
project. Van de binnengekomen donaties 
houden we 10 procent achter om even-
tuele onkosten uit te kunnen keren en 
nieuwe acties te kunnen betalen.
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