Voorbereiding en verslag van het bezoek aan Dordrecht Zuid
Afrika van 22- 11- 2016 tot 29- 11- 2016.
Delegatie: Sonja van Oeveren, Annet de Vries-Koppe, Jan Janssen.

A.

Voorbereiding:

Een aantal gesprekken met en tussen:
- het bestuur
- Sonja, Annet en JanJ, veelal met Merlijn
- Anneke/DOV, Sonja, Merlijn, JanJ
- Gea, JanJ
- Burgemeester, DOV, Gea, Merlijn

Bestuur.
Vanuit het bestuur is, naast een update van alle projecten, de stand van zaken bij de organisatorische counterpart, de Foundation Dordrecht/ZA, van belang.
- Wie zijn zij, wat is hun organisatorische vorm, ook in juridische zin?
- Wat vertegenwoordigen zij?
- Hoe kunnen wij, over wat, communiceren?
De individuele projecten gaan via de lijnen van de samenwerkende partners. Wilhelminakerk en Katholieke
Kerk met kerken daar, DOV met Peter als chairman Chamber of Commerce, Fieldband via Hans Kloppert/Jubal, Gardenproject via Nelly en onze eigen Stichting. Tijdens ons bezoek lopen wij uiteraard alle projecten af.
Dat past bij onze coördinerende rol en ons overzicht van het totaal.
Wij onderzoeken de stand van zaken m.b.t. de container en de spullen die daarin zitten.
De volgende projecten komen uit het overleg met Anneke/DOV.
- Garage van Mayo; Peter is zijn mentor. Als het goed is, zijn de diploma's van Mayo en de bedrijfspapieren
geregeld en is het volgende punt zijn marketing en klantenwerving.
- Internetcafé, wat is hun verdienmodel, wat is hun opdrachtenportefeuille. Wij hebben behoefte aan geloofwaardigheid van hun business. Kunnen zij opdrachten in het kader van de nieuwsgaring uit DordrechtZA voor ons verzorgen? Hoe zit het met alle ideeën van Geert/Movies/DOV?
- Bandenreparateur op straat. Heeft hij inmiddels enig equipment?
- Beheerder/uitbater kapsalon. Had verdergaande plannen voor ontwikkeling van zijn zaak. Zit in Greystraat,
naast de drankenhandel.
- Hoe zijn de kansen van Youth Centre om zich tot een multifunctioneel centrum te ontwikkelen?
- Ziekenhuis, wat is het mailadres van de manager? Zijn er inmiddels kindermatrassen en dekens aangeschaft?
Uit het overleg met Gea.
- De Anthoniuskerk heeft € 4800,- opgehaald om de pastorie in Dordrecht ZA op te knappen. Father
Themba is de pastor van de Sint Jozeph parochie daar. Is het voor hem mogelijk om volgend jaar naar hier
te komen?
- Matoti is de contactpersoon bij de gemeente Emalahleni voor de container.
- Melding bezoek onze delegatie bij dependance van de gemeente Emalahleni bij Owen.
- Volgend voorjaar/zomer is de wens van onze burgemeester een aantal ondernemers van daar naar hier te
vragen. En father Themba. Moeten wel zelf de reis betalen. Onderkomen etc hier kan gehost worden.
Genoemd zijn ook: de advocaat, uitbater van de drankenhandel, ondernemer uit het forum, Flippie (van
het multi-culti café in de oude kern van Dordrecht/ZA).
- We kunnen bekijken of er beroepsgroepen en NGO's hier bereid zijn (een deel van) de kosten van de
bezoekers te sponsoren. Bv advocatenbureau hier een advocaat van daar etc.
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- Da Vinci heeft geen belangstelling voor een rol in de relatie Dordrecht/ZA-Dordrecht/NL. Het is de belangstelling van een persoon die werkt bij Da Vinci, privé.
- De kerstpakkettenactie, stand is: € 3465,- en € 800,- ;stadswinkel verloren voorwerpen € 4265,-. Dit zijn
weer ongeveer 50 watertonnen.
Verder info van Merlijn; inclusief overleg Burgemeester/Gea/DOV/Merlijn:

1. Tuinproject en watertonnen.
Op onze rekening staat een reservering van € 10.105,00 voor het moestuinproject. Vorig jaar is er € 3900
overgemaakt. En de kosten van dit jaar moeten daar ook nog vanaf. Dat is € 2.222,50. Zo’n € 8000 euro
resteert dus. Daar moeten we van sparen voor de container, maar ook zorgen dat er jaarlijks pakketten met
zaden worden betaald. Dit jaar is er door de gemeente geld ingezameld voor watertonnen. Dat gaat om €
3465,00. Daarbij nog € 3210,00 uit 2013 (de ‘bonnen’mail van Gea van deze week).
Dus, er is in totaal op dit moment € 14,557,50 voor dit project beschikbaar. Zonder aanvullende fondswerving zullen we daar op moeten teren voor zadenpakketten voor komende twee jaar, de watertonnen en
sparen voor de container. Maar ook om terug te kunnen koppelen naar onze donateurs zou het fijn zijn als
er met het geld voor de watertonnen toch praktisch iets gedaan kan worden. Dus gefaseerd invoeren en
foto’s maken.
In fasen uitvoeren kan door:
1. Het per wijk/coördinator te doen.
2. Of te kijken waar tuinen geclusterd zijn, zodat meerdere tuinen van één ton kunnen profiteren.
2. Uit het overleg Burgemeester/Gea/DOV/Merlijn.
Aandachtspunten werkbezoek november op basis van gesprekken met Anneke Maagdenberg en bijeenkomst
met DOV bij burgemeester Brok.
Ik (=Merlijn) heb geprobeerd het op volgorde van prioriteit te zetten.
2.1 Allereerst: ik wil onze website en Facebookpagina nieuw leven inblazen naar aanleiding van jullie bezoek.
Lijkt me de mooiste start. Dus het zou voor mij enorm fijn en belangrijk zijn elke dag via WhatsApp een of
twee foto’s en een klein stukje informatie te krijgen over de projecten en inzet daar. Dan maak ik daar wel
een stukje van om te plaatsen.
2.2 Gemeente en DOV zouden erg graag zomer volgend jaar (eind juni/begin juli 2017) een bezoek organiseren van gasten uit Zuid-Afrika, bij voorkeur ondernemers. Hierbij wordt gemikt op een aantal tussen de 4
en 7 deelnemers. Het is belangrijk dit voor te bespreken met Peter G en te inventariseren of dit plan kansrijk
is of niet. Wie zouden er willen komen? Is het mogelijk de reis zelf te financieren? Verblijf wordt geregeld
door de Nederlandse kant. En mocht het écht een probleem zijn dan vermoed ik dat de DOV voor mensen
waarvan het echt belangrijk is dat ze komen, best wil zoeken naar een mogelijkheid om bij te dragen aan de
reis.
Als het kansrijk is, is te overwegen dat DOV-leden in februari/maart naar ZA gaan om dit bezoek voor te
bereiden. Gea mag dan mee namens de gemeente. Dus: verken nadrukkelijk de mogelijkheden voor dit werkbezoek en probeer het zo praktisch mogelijk te krijgen. Wie zouden er willen komen en hoe is dit te organiseren?
2.3 Bezoek projecten die resultaat zijn van werkbezoeken van maart en hiervoor:
a. Meest belangrijk is het ‘garageproject’ van Mayo in samenwerking met Peter
Greyling die dit project coacht. De DOV is bereid de komende twee jaar ondersteuning te bieden aan Mayo,
en het is een erg goed verhaal. Kijken hoe het er voor staat en foto’s maken graag.
b. Tweede project is de Nigeriaanse bandenreparateur. Struikelblok hier is het aanleggen van krachtstroom.
Hier kan de municipality waarschijnlijk een rol in spelen. Wil je dit overleggen met Peter G. en mogelijk met
de municipality? En anders vragen wat de DOV hier, naast investering, in kan betekenen om het z.s.m. te
regelen?
c. Internetcafé: bezoek aan de jongens. Zij moeten een verklaring hebben waarom ze helemaal niets van zich
hebben laten horen, ondanks aansporing van onze kant en door Peter Greyling. Er is in maart flink geïnvesteerd in kennis, en er is een overeenkomst getekend. Vraag: maak een inschatting of en hoe de samenwerking
met deze heren te realiseren is. Nu werkt het voor geen meter, maar áls het werkt zou het grote meerwaarde
hebben voor de informatievoorziening.
d. Spreek met de Foundation daar (voorstel afspraak op 25 november om 11 uur). Wij zouden graag met ze
samenwerken om: 1. Projectvoorstellen te stroomlijnen. 2. Financiën te stroomlijnen. 3. Communicatie te
stroomlijnen. Is dit haalbaar, en zo ja hoe. En is hier ondersteuning van ons voor nodig. Zo ja, hoe.
e. Bejaardenhuis: wat foto’s maken.
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f. Korfbalproject: hoe loopt het?
g. Ziekenhuis; wat is de status? Anneke heeft daar een manager gesproken die aardig leek als contactpersoon,
maar is de gegevens kwijt. Opnieuw kennis maken?
2.4 Voor ons zijn de volgende projecten van belang:
a. Container! Samen met Peter kijken wat precies de status is, en vragen of en hoe jullie mogelijk je aanwezigheid kunnen gebruiken om e.e.a. te bespoedigen.
b. Tuinproject. Hoe loopt het. Afspraken (reminder) over maken foto’s met Nelly; we hebben de info nodig.
WhatsApp is het meest handig. En met Nelly kijken naar de besteding van de gelden die er nog staan. Er
wordt gespaard voor watertonnen, maar het kan nog jaren duren voor we genoeg hebben. Is het niet verstandig dit in fasen uit te voeren? En zo ja, hoe? En de T-shirts overhandigen natuurlijk.
c. FieldBand: met name zicht krijgen of maatschappelijke kant van project nog draait, of tweede band nog
goed draait, etc. Ik heb ze nauwelijks gesproken in maart, toen was Phumezo ook nog zo ziek.
d. Kerken: ik zou graag een herijking zien van de contactmogelijkheden die er zijn. Het lijkt me goed als Annet
met de verschillende contactpersonen spreekt en kijkt wat het meest zinvol is om op aan te haken. Waarbij,
denk ik, het goed zou zijn als er ook een maatschappelijke component in zit. Kerken ondersteunen kunnen
we daar bij legio, maar waar en hoe zijn er ook gekoppelde maatschappelijke projecten?
2.5 Ook mogelijk: Ik ben destijds bij de Good Samaritan geweest. Ze leken het weer beetje op orde te
hebben. Hoe staat het er nu voor?
3. Vraag Nelly m.b.t. Kerstpakketten.
Ik (=Merlijn) kwam er achter dat ik bij de door mij gemiste bestuursvergadering toch nog één ding ben
vergeten door te geven. Namelijk de vraag van Nelly om bij te dragen aan voedselpakketten voor 100 erg
arme gezinnen. Die worden dan rond Kerst uitgedeeld. Normaal had ze hier altijd financiering voor via bedrijven en andere bronnen, maar dat is nu voor het eerst niet gelukt. Het gaat om 20.000 Rand (mogelijk een
deel hiervan, zouden Jan en Sonja kunnen bespreken tijdens werkbezoek). Omgerekend is dat bijna 1300
euro. We hebben dat niet liggen, dus het zou denk ik alleen gaan als het in mindering gebracht kan worden
op de reservering voor het tuinproject. Vinden jullie dit een mogelijkheid die Jan en Sonja met Nelly kunnen
bespreken? Anders moeten we het gewoon afwijzen.
Let op: het gaat dus niet om kerstpakketten voor de medewerkers van het tuinproject, dit is iets anders.
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B. Concept programma.
Wanneer?

Wat?

Dinsdag 22-11

Heenreis
nesburg

Woensdag 23-11

Vlucht Johannesburg-East
London
Kennismaking
bestuur Alle 3
nieuwe Foundation

17.00

Wie?

Opmerkingen

Schiphol-Johan-

Krap in tijd, zijn mogelijk
iets later

Donderdag 24 nov.
Ochtend

ANAKOSCHOOL
EN
MUNNIKVILLESCHOOL

Brieven afgeven en verhaal
vertellen over ons Dordrecht.

Middag

Tuincommissie

Bijpraten, misschien tuintjes
bezoeken.

Vrouwenkerkgroep United
Reformed Church;
Thuiszorg;
Voedselbank

Vrijdag 25 nov.

Verzoeken DOV
Andries van Niekerk, notaris raadplegen
Kennismaken Dominee Lisa

Zaterdag 26 nov.

FIELDBAND in actie zien
Sportclubs bezoeken
Country Fancy Fair
Wat verder nog op ons pad
is geraakt

Zondag 27 nov

Bijwonen 2 kerkdiensten

Maandag 28 nov
Ochtend

Brieven ophalen scholen

Middag

Community meeting

Dinsdag 29 nov

Eventuele rest afspraken die
nog moet
Vertrek
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C.
Verslag
werkbezoek
Dodrecht Zuid Afrika

aan

Leeswijzer: het verslag is chronologisch. Dat heeft tot gevolg dat eenzelfde onderwerp op
verschillende plaatsen terug kan komen. Dit komt omdat dezelfde onderwerpen in verschillende gesprekken aan de orde kwamen. Het laat zien dat verschillende gesprekspartners anders tegen een onderwerp aankijken dan wel andere informatie hebben over hoe een onderwerp in elkaar steekt, wat het is en voorstelt. 'DE' waarheid bestaat meestal niet, ook bij
‘ons’ niet overigens. Wij zoeken naar een best mogelijke benadering van de realiteit. Partners
vinden/houden waarvan onze ervaring c.q. verwachting is dat ondersteuning de grootst mogelijke kans van slagen van het te ondersteunen projecten geeft, is voor ons eveneens van
groot belang.
Aankomst in Dordrecht/ ZA op woensdag 23 november, 16.45 uur
Wij stoppen bij de B&B van Peter Greyling, bij de Caltexgarage.
Zitten de eerste nacht in zijn B&B aan de Greystreet en verkassen morgen naar het andere (wij blijven
overigens hier). Daar is internet beschikbaar. Aan Greystreet niet. We lopen op en neer.
Peter heet ons zelf van harte welkom. Het gesprek komt direct op stoom. En zorgt tevens voor de eerste
veranderingen in het programma.
De bijeenkomst van de Foundation van vanmiddag 17.00 uur gaat niet door. Er is bij Peter wat tussen gekomen. Een Caltex prijsuitreiking.
Peter nodigt ons uit voor een braai omdat zijn manschappen de prijs voor de beste Caltexgarage in de Eastern
Cape hebben binnengehaald. Een gebied met vestigingen ook in East London en Port Elisabeth. Vandaar de
braai. Caltexpubliek ontmoet, maar geen bekenden uit Dordrecht/ZA.
Verder de eerste stortvloed van een super-gemotiveerde en enthousiaste Peter:
- Morgen 17.00 uur, eerste bijeenkomst met de nieuwe Foundation. Wij krijgen van Peter een lijst van de
leden.
- De inhoud van de container wordt vrijgegeven. Het laatst nodige document is er en hebben wij in bezit.
Peter verwacht niet dat er nog extra kosten voor opslag komen. Dit schijnt in de papierwinkel geregeld
te zijn. Peter is zelf in Port Elisabeth geweest om te zien hoe alles erbij staat. Foto's geven aan dat naar
verwachting nog alles aanwezig is. Voor het transport naar Dordrecht heeft Peter gezocht naar een zo
goedkoop mogelijke oplossing, liefst voor niks. Uit Dordrecht en omstreken gaan deze tijd van het jaar
schaapswoltransporten naar Port Elisabeth. Deze komen leeg weer terug. Peter probeert te regelen dat
hier de goederen om niet naar Dordrecht/ZA meekunnen.
- De 50 dekens en 20 matrassen (gift van de DOV) voor het ACVV zijn gekocht en op de plaats van bestemming bezorgd. Volgens Peter kunnen zij hiermee vooruit. Wegens commissie bij de bankbehandeling
van de transfer was er voor 1 matras geld tekort. Dit tekort heeft de leverancier uit eigen middelen
aangevuld.
- Water is en blijft een groot probleem. Voor meer dan alleen de ontwikkeling van de tuinen. Ook voor
voorzieningen/gebouwen en huishoudens die niet over een eigen waterput beschikken. Volgens Peter is
watertekort ook slecht voor bedrijfsactiviteiten. Voor hen is water en andere aansluitingen ook een
(werk)voorwaarde. Wat is bv een kapper zonder water? We praten dan over wat anders dan simpele
watertonnen. Een 2500 liter barrel kost 2500 ZAR, een 5000 liter barrel 4500 ZAR.
- Peter heeft met Rob Kooijman tijdens het bezoek van DOV overlegd over Mayo, de autoreparateur. In
principe is voor ondersteuning 40.000 ZAR beschikbaar. Dit wordt uiteraard niet zomaar in handen van
Mayo gegeven. Een van de dingen die geregeld zou worden, was zijn diploma's. Dit verhaal blijkt -volgens
Peter- verzonnen, diploma's zijn er dus niet. Maar Peter heeft veel vertrouwen in de wil en kunde van
Mayo om een garage van de grond te krijgen. Met de Spoorwegen lopen onderhandelingen om de huur
van een ruimte aan het oude station omlaag te krijgen. Daarnaast worden ook gesprekken gevoerd om er
elektriciteit, water etc aangelegd te krijgen. Dit is voorwaarde om überhaupt een werkplaats te kunnen
openen.
- Mayo vervolg. De Foundation/Peter brengen twee andere 'beveiligingen' aan. Op de eerste plaats krijgt
Mayo vanuit de Foundation 3 mentoren die hem begeleiden om zijn zaak op te zetten. Op de tweede plaats
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-
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-

-

wordt het gereedschap geen eigendom van Mayo maar krijgt hij dat in bruikleen van de Foundation. Om
niet.
Leuk om nog een keer te vermelden: onze uitnodiging voor de braai de eerste avond was ter ere van de
Caltexprijs die de medewerkers van de garage van Peter kregen. 50.000 ZAR mogen zij verdelen en allen
kregen een oorkonde. Feeststemming alom.
Topprioriteit van zowel de Foundation als onze Stichting als Peter is het Internetcafé (Multi Media Centre,
multimediaguys noemt Peter ze). Maar dit internetcafé is moeilijk aan de praat te krijgen. Voor een deel
heeft dit te maken met het verloop van mensen daar. Daarnaast kunnen de betrokkenen wel wat extra
kennis/toepassing en praktijkkennis van ondernemerschap gebruiken. (Peter: dit is echt een erfenis van
'vroeger', de tijd van de apartheid toen eigen initiatief verboden was voor het zwarte deel van de bevolking)
De afspraken die met Geert ter Steeg (equipment dat uit de VS naar Dordrecht/ZA gestuurd wordt)
gemaakt zijn, worden pas geëffectueerd na een akkoord van Peter. De multimediaguys moeten eerst weten
wat ze ermee moeten doen, dan pas leveren.
Peter heeft hen aangespoord om zelf nieuwsitems te gaan maken die voor de lokale samenleving interessant zijn. Hij noemt bv het probleem van watergebrek met interviews met (lokale) betrokkenen en onderzoek/presentatie naar oorzaken van het probleem en visie van verantwoordelijken op de aanpak ervan.
Dit ligt moeilijk omdat je snel in politiek vaarwater zit en betrokkenen niet zitten te wachten op (kritische)
publiciteit.
Is de opzet van een lokaal radiostation een haalbare kaart? Deze vraag heeft bij het internetcafé nog niet
tot een verkenning geleid.
Is het mogelijk om een van de mensen van het internetcafé (bv Ntsikelelo Speelman) voor een leer/werkstage naar Nederland te halen? Deze man wil graag maar zijn huidige kennis en ervaring maakt dat het
internetcafé/MMC niet verder komt, ntsikelelospeelman84@gmail.com.
Van de kant van onze Stichting en partners zou het veel helpen als het internetcafé periodiek rapportages
van onze projecten, de voortgang, de ontwikkelingen zou maken (film, is tegenwoordig niet moeilijk, kan
zelfs met een kleine pocketcamera of telefoon) zodat in Dordrecht Nederland periodiek verslag gedaan
kan worden en onze partners in Nederland materiaal krijgen om hun achterbannen te informeren. Het is
voor ons dan ook makkelijker informatieavonden, fundraising etc te houden.

Verdere punten die in het eerste gesprek met Peter aan de orde kwamen:
- The Dordrecht Foundation is al actief. Op 14 december houden zij een 'Dordrecht Got Talent' bijeenkomst. Hier kunnen jonge Dordtenaren hun prestaties/ideeën laten zien (ook of vooral gericht op entrepreneurschap hetgeen niet gelijk winstgedreven (bedrijfs)activiteiten hoeven te zijn, ook sociale, notprofit
activiteiten komen in aanmerking, bijdragen aan entertainment). Deelname is gratis, entree 10 ZAR, er zijn
prijzen te winnen. Locatie van het event is Dordrecht Youth Centre Hall; Het zou geweldig zijn als het
internetcafé van zo'n event een rapportage zou maken.
- Peter waarschuwt voor vragen van mensen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw. Deze komen ook
uit leden van Foundation, echter niet van de Foundation zelf. Tijdens het laatste bezoek van burgemeester
Brok is deze vraag ook aan de orde geweest. Ook toen was het antwoord dat wij dit niet kunnen steunen
en ook niet willen steunen. Beter is het om in Dordrecht/ZA in samenwerking tussen bestaande kerken
en met gebruik van bestaande gebouwen/kerken een dergelijk vraagstuk pogen op te lossen.
- Wij hebben even geroken aan de 'parcels for the poor', een vraag van Nelly. Mogelijk dat wij hier iets mee
kunnen, zie voorbereiding, suggestie van Merlijn. Komt bij onze gesprekken met Nelly terug.
- Het punt om mensen van Dordrecht/ZA naar Dordrecht Nederland te vragen is kort besproken. Er zijn,
behalve Ntsikelelo Speelman van het internetcafé, geen namen genoemd. Wel hebben wij van de kant van
Dordrecht/NL laten weten dat voor verblijf een oplossing mogelijk is, de reis zal echter in principe uit
Zuid Afrika middelen betaald moeten worden.
- JanJ (op persoonlijke titel): mogelijk kunnen met sponsoracties bv organisaties sponseren reiskilometers,
met voor gelijkgestemde organisaties van gasten een deel of het geheel van de kosten gedekt worden etc.
Terug van Peter, rond 18.00 uur, gaat Annet snel even naar Charlotte voor een eerste bezoek. Charlotte is
de lokale rommelmarkt aan het voorbereiden.
Dimakatso komt even kennis maken. Zij is de secretaris van de nieuwe Foundation. Met haar gezin runt zij
een farm. Wij gaan er vrijdag 16.00 uur langs. Contactgegevens: rapulengd@gmail.com en 076 2038455. Peter
heeft, brengt Sonja in, het plan om hier -grootschaliger dan ons tuinproject van het ACVV- aan agriculture te
gaan doen. Hij wil morgen ook tuinen laten zien die hij al met een door het Duitse ‘Brot für die Welt’
gesponsorde organisatie ‘New World Foundation’ heeft opgezet.
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Donderdag:

Peter staat ’s morgens vroeg voor de deur:
- De Nederlands Gereformeerde Church en Uniting Reformed Church maken gebruik van elkaars kerken.
Cultuurverschillen, taalverschil (Afrikaans en Engels) maken verdere samenwerking erg moeilijk. Laat staan
een verdere samenwerking met 'gekleurde' kerken. Ook hier cultuur en taalbarrières (Afrikaans, Engels
en Xhosa bv).
- Vrijdag 10.00 uur meeting Foundation, in plaats van vanmiddag;
- Vandaag informatie over het Agricultureproject dat support krijgt van NWF, het, concurrerende, project
van Peter;
Vanmorgen ook bezoek aan de scholen.
Annet heeft Charlotte al bezocht. Daar ook kennis gemaakt met Lisa, de nieuwe dominee. Sonja en ik hebben
Annet opgehaald.
Met z'n drieën zijn we bij Owen, Dordrecht/ZA manager van Municipality Emalahleni, langs geweest. Laten
weten dat we er zijn. En dat wij namens de Stichting zijn en niet namens de gemeente.
De watervoorziening c.q. het watertekort kwam ter sprake. Er zijn 2 boreholes (maximaal 1,5 actief) maar
deze leveren te weinig water (volgens Peter van 5.00 - 7.00 uur in de ochtend, elke 3 dagen, wordt overigens
elke 4 dagen, dan moet ook water opgeslagen worden). Volgens Owen wordt er naar 4 andere boreholes
gezocht, 2 hiervan leveren binnenkort (next week?) offertes.
Andermaal Peter: toont grote inzet en betrokkenheid
voor onze projecten, maar lijkt ook zijn eigen agenda te
hebben. Hij dirigeert ons naar het andere tuinproject.
Dit is het project waarvoor de NWF hier is, op de farm
van Dimakotso. De mensen van NWF zijn nu hier en
gaan morgen weer weg. Water is hun criterium om iets
te beginnen. Maar daarvoor moeten zij verder van de
stad af. Zo'n afstand is uitgesloten voor de doelgroep
van ons tuinproject. Zij kunnen volgens de Duitsers met
een bakkie opgehaald worden voor de afstand naar de
boerderij. Lijkt ons teveel 'oud' gedrag. En wij hebben
als Stichting verplichtingen aan ACVV/Nelly en onze
sponsoren.
De vraag van Nellie naar de 100 parcels food ca heeft niks met ons tuinproject te maken. Het gaat ook niet
om voedselpakketten als vervanging van tuinieren maar om 100 parcels kerstpakketten die voorheen gesponsord werden door de Lottery. Deze zijn hiermee gestopt. Nelly wil graag deze kerstpakketten voor 100
poorest of the poor continueren.
Bezoek Anakoschool: leerlingen zijn precies deze ochtend om 10.00 uur op vakantie gegaan. Na hun laatste
examen. Wij zijn net te laat. Sonja regelt dat de brieven alsnog in handen van de leraar komen. Wij krijgen
andere brieven mee van zowel de oorspronkelijke klas als een nieuwe van een nieuwe lerares die van de
briefuitwisseling wist. Soms worden afspraken toch gewoon overgedragen.
Ook bij de Dordrecht Primary School waren de leerlingen net naar huis. Hier zou Hans Kloppert brieven
van Wellant meegeven. Dit is in Dordrecht/NL misgegaan. Hans zou de brieven per expres naar Dordrecht/ZA zenden. Wij zijn bij Sharon Flusk, hoofd van de school langs geweest. Was niet thuis maar wij zien
haar hopelijk ergens de komende dagen.
Onderweg komen we in een oploop van de gemeente en het Chris Hani District. Aangekondigd wordt een
informatiebijeenkomsten in Lady Frere, Indwe, Dordrecht. We maken kennis met de 2 Dordrecht councillors
en een councillor van Chris Hanidistrict. De Dordrecht councillors spreken we nog.
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De voorlichting betreft services van de gemeente waarvoor betaald moet worden. Het zijn 16 services zoals
Building Plan Approval (bouwleges), Controle of Advertising signage (precariorechten), Refuse remover (vuilophaaldienst), Learners licentie (??), uitgifte for driving licences (rijbewijzen) etc. De folder waarop e.e.a. staat
hebben wij.
Ook een bezoek aan 'Good Samaritan/Special Daycare Centre/Dordrecht Stimulation Centre for Children
and Youth with disabilities' is zonder daadwerkelijke ontmoetingen. Het is na 12en. Mensen zijn met lunch
dan wel zitten in een meeting. The Special Daycare Centre (hier hadden ouderen een dagbesteding) bestaat
niet meer.
Bij de boerenbond willen we even nagaan welke regenwatertonnen er
verkocht worden. Zij leveren op bestelling en hebben geen eigen voorraad. Geen foto's hier. Wel maten en prijzen van tonnen. (Verderop
de week liggen twee offertes voor, van OKV in Dordrecht en van Cornisch Brothers Agri in Indwe).
Zijn nog even bij de B&B/Tankstation langs geweest, bij Peter. Hij luncht
met mensen van 'zijn' agricultureproject. Deze treffen wij om 17.00
uur.
Bezoek tuincommissie en Nelly, 14.00 uur.
Hier verandert ons tijdschema andermaal. Morgen 9.00 uur treffen we
de tuincommissie weer.
Maandag a.s. 14.00 uur, wordt morgen 14.00 uur. Het is een community-meeting met deelnemers van het tuinproject in het Youth Centre.
Verwachting is dat er maandag weinig mensen zullen zijn. Het is dan Pension-pay-day. Nelly vertelt er iets over een actie van de komende 16 dagen:
Action against violence against Women and Children.
De nieuwe Foundation treffen we morgen 10.00 uur, in de Townhall in Dordrecht. Dat wordt bij Caltex, bij
Fourcourd onder het afdak.
11.30/12.00 uur gaan we naar Nerinahof/Old Age Home om de dekens en matrassen te checken. Dit is een
gift van de DOV/Anneke aan de ACVV. Liana, medewerkster van Nelly, gaat mee.
De nieuwe T-shirts voor de area-managers van het tuinproject (het tekort van vorige keer) worden uitgedeeld. Voor Nelly is er apart een met haar naam erop.
Wij starten met zang en gebed. De zaden zouden vandaag worden bezorgd maar dat wordt morgen. 9.00
uur is iedereen weer bij Nelly in de hoop dat ze dan door Sonja uitgedeeld kunnen worden. Elke areamanager
(het zijn er 10, elk heeft 50 tuintjes onder zijn/haar hoede) deelt ze weer aan de tuiniers zelf uit. Elke areamanager heeft een lijst van +/- 50 deelnemers. Elk pakket bevat 6 soorten zaden. Onze middelen waren iets
te weinig maar dat heeft Nelly uit eigen middelen opgelost. De verslagen van de tuincommissie faxt/mailt
Nelly naar Sonja/Stichting.
Afsluiting met een dankbede en zang. Sonja doet namens ons het woord.
- M.b.t de 100 Christmas parcels heeft Sonja namens ons het gevraagde bedrag aan Nelly toegezegd. Het
zijn pakketten voor de poorest of the poor, opdat zij ook wat anders kunnen eten met Kerst.
- De areacoördinatoren zien af van hun jaarlijkse Kerstgeschenk van 500 ZAR. De middelen voor de tuinen
gaan voor en worden ook hieraan besteed.
- Sonja heeft verteld dat er voor 100 watertonnen middelen beschikbaar zijn. De verdeling over 500 tuinen
levert ongetwijfeld discussie op. Deze verdeling is in handen van de leden van de tuincommissie. Sonja zal
dit op de communitymeeting als een opdracht aan de tuincommissie onderstrepen. Een korte berekening
laat zien dat er rond 8000,- euro beschikbaar is, dit is ongeveer 120.000 ZAR. Voor de watertonnen
worden offertes opgevraagd. Wij hebben het steeds over tonnen van 250 liter gehad. Dat is veel te weinig,
er komen offertes van 500 en 1000 liter-tonnen. Nelly zoekt nog een oplossing voor de aansluiting van de
tonnen. In Indwe waren ze goedkoper dan in Dordrecht.
- De wedstrijd voor de grootste pumpkins kende vorig jaar maar 2 deelnemers. Wordt dit jaar niet herhaald.
- Nelly maakte een opmerking dat het Multi Media Centrum al geruime tijd gesloten is geweest. Peter sprak
gisteren ook al zijn zorgen uit over deze topprioriteit.
- BayBay vraagt aandacht voor de brickmakers. Hoort niet hier thuis. Zitten zij in de Foundation? Voor het
contacten (van business) moeten zij bij Magali (??) zijn.
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- Er is nu 1 keer in de 3 dagen water. Dat wordt, als er niks verandert, 1 keer per 4 dagen. Ook voor een
paar uur. Behalve natuurlijk voor de mensen en organisaties die eigen voorzieningen hebben. Op de golfcourse wordt bv nog steeds gesproeid!
- Nelly geeft aan dat de samenwerking met Peter loopt. Peter heeft voor ons een meeting met mensen van
www.newworldfoundation.org.za geregeld einde middag. Voor aantekeningen zie onder. Deze organisatie
heeft zijn plastic tunnels bij het Nerinahof/Eldery Home en Ziekenhuis weggehaald. Het kostte meer dan
het zou moeten opleveren, volgens deze mensen.
Terwijl wij met Nelly een paar tuinen bezoeken in de Township (en wat foto's maken) bezoekt Annet The Uniting
Reformed Church. (Apart verslag van Annet)
Einde middag/begin avond: Op special verzoek van Peter hebben wij een afspraak met vertegenwoordigers
van NWF, een organisatie die een nieuw landbouwproduct in Dordrecht ZA willen beginnen.
Jan de Waal (directeur van NWF, zie beneden) begint
met een exposé over de huidige politieke situatie in
Zuid Afrika. Het ANC is zijn morele superioriteit
kwijtgeraakt. Van Mandela via Mbeki naar Zuma heeft
in toenemende mate een beeld opgeleverd van een
regering die niet in staat is te leveren aan de samenleving. Het is verworden tot een banenmachine voor
vrienden en familie die hier volop van profiteren.
Corruptie viert hoogtij. Het ANC van Mandela en
Mbeki was een 'Xhosa'-partij. Zuma is Zulu en heeft
het ANC met zijn vrienden tot een Zulu overheerste
partij gemaakt. Dit met de incompetentie en corruptie zorgt en gaat zorgen voor verlies van veel support, stemmen en goodwill. Thuis en in het buitenland.
Met de verkiezingen van augustus 2016 heeft het ANC de macht in 3 metropolen (=AAA status gemeenten,
deze zijn zelfstandig, rechtstreeks onder de centrale overheid, dus zonder tussenkomst van een provincie)
verloren: Johannesburg, Twsana (=Pretoria) en Nelson Mandela Municipality (=Port Elisabeth). Met Cape
Town, was al altijd DA, zijn er nu 4 van de 5 (Durban is 5) buiten de macht van het ANC. In de anderen was
een coalitie met het Economic Freedom Fighters van Julius Malema (voormalig leider van de Youth League
van het ANC) nodig. Deze profileren zich als uiterst links, zijn aartsvijanden van Zuma en het huidige ANC
geworden, deze hebben hen uit het ANC gewerkt. Dit levert een wat rare, onstabiele coalitie DA/EFF op,
gedreven door hun wederzijdse afkeer van het ANC en Zuma. Dit laatste, het EFF, vergat Jan de Waal in zijn
verhaal. Hij zegt zelf overigens politiek ongebonden te zijn en dit te willen blijven.
Jan de Waal geeft vervolgens nadere informatie over het project:
- Willen starten met 10 gezinnen en een uitbreiding met 30-40 gezinnen volgend jaar.
- Project heeft als locatie een deel van een farm (van Dima en man Ambos), betreft kleinschalige landbouw,
de farm van Dima krijgt een betere infra door dit project.
- Gezinnen komen uit de townships, selectie zo veel mogelijk samen met kerken, vervoer gezinnen met een
bakkie van de township naar de boerderij.
- Het betreft een deel van de boerderij van Ambos (zijn vrouw is secretaris van de Foundation). De boerderij
ligt achter het golfterrein. Is vruchtbaar land volgens de mensen en er is water in de buurt beschikbaar.
- Zij vragen een donatie van partners in Dordrecht/NL van 10.000 euro in januari en hetzelfde bedrag in juli.
Betreft eenmalige investeringen.
- De bijdragen zijn nodig, nog steeds volgens Jan de Waal, vanwege de noodzaak van co-financiering. Deze
bedragen kunnen derhalve een veelvoud aan ander geld (EU) opleveren. Op enig moment werden andere,
hogere en lagere bedragen genoemd met een mogelijke terugbetaling.
- Een van de partners is het Duitse 'Brot fur die Welt'. Deze organisatie stopt in meer van hun projecten
geld en vragen elk half jaar een account van de uitgaven en prestaties. Deze worden door onafhankelijken
opgesteld. De Duitse organisatie is hier erg strikt in. Bij underperformance gaat de stekker er uit. Bij hun
projecten, zeer divers door heel Zuid Afrika, is dit nog niet gebeurd. Zij claimen een prima staat van dienst.
- Uitgangspunt van de organisatie is bestrijding van poverty en foodsupply. Deelnemers wordt geleerd over
te houden, te verkopen en zaden te kweken. Het is een soort commercieel voedsel project. Wordt bv
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een overmaat aan aardappelen geoogst dan kunnen die verkocht worden aan gezinnen, Peter neemt dan
met zijn B&B per week vele kilo's af.
Duitse partners uit de kerkenwereld zijn goed van middelen voorzien vanwege de verplichte kerkbelasting
daar. Deze bedraagt 10% en wordt aan hulpverleningsinstanties in Duitsland uitgekeerd. Aantal uitschrijvingen neemt fors toe waardoor de middelen fors afnemen
Er zijn verdergaande ideeën om bij succes van dit project ook met het verbouwen van voedsel voor koeien
en schapen te starten. Dit kan een economisch vliegwiel in gang zetten.
Ze laten mooie foto's van mooie projecten zien.
Ik heb Jan de Waal gevraagd of er een businessplan is voor dit project. Weet niet of dat er is, hij was hier
niet zo duidelijk over. Heb hem gezegd dat als hij iets van Nederland verwacht dit wel het minste is aan
info. Mooi verhaal en blauwe ogen is niet genoeg om te overtuigen. Heb hem via de mail gevraagd naar het
businessplan. Nog geen reactie ontvangen.
Een Duits/Nederlandse uitvinding zijn aardappelen die geteeld kunnen worden met zout water (Schijnt
ergens in de Sahara te worden toegepast).
De identiteit van NWF ligt bij de German Reformed Church. Maar zij werken uiteraard met mensen van
alle kerken. Zij werken buiten de overheid om in Zuid Afrika. Daar hebben zij geen vertrouwen in. Het
ANC en Zuma al helemaal niet en ambtenaren deugen ook niet. In Zuid Afrika en de gemeente Emalahleni
is dit ook voor verbetering vatbaar, zowel ambtelijk als politiek. Het initiatief van NWF geurt naar DA,
ook de partij van Peter G en Peter Mtandeki die hun tuinen in Indwe beheert (zie beneden).
Alle geld gaat volgens hen rechtstreeks naar de projecten. Waar hun eigen organisatie van betaald wordt,
is ons niet duidelijk geworden. Wij hadden de indruk dat er onder hun pleidooi dekking van eigen kosten
en salaris schuil gaat.
De projecten hebben manuel work als uitgangspunt. Machines worden slechts bij hoge noodzaak ingezet.
Op de vraag of zowel het small agriculture van Nelly als hun project naast elkaar kunnen bestaan werd
bevestigend geantwoord. Vraag is of dat echt zo is, bv bij de fundraising en verdeling van middelen en wat
zoiets voor de Foundation en dus ook ons betekenen zal. Dit verdient nadere aandacht van onze kant.
Steun uit Dordrecht of Nederland kan uiteraard ook komen van een of meer farmers daar, boerenorganisaties, DOV of andere financiers van dit soort ideële/zakelijk gedreven projecten.
Zij willen graag van start zonder tegenwerking van of competitie met andere projecten, lees die van Nelly.
Ze willen de komende 3 jaar hun project kunnen uitvoeren zonder concurrentie. Dit levert dus voor ons
- wij hebben commitment aan Nelly en haar project- als de foundation daar problemen op. Is het te vroeg
voor gevolgtrekkingen?
1 ZAR steun levert in cofinanciering, volgens Jan de Waal, 1 euro cofinanciering op.
Peter maakt een aantal keren de opmerking dat hij de tuinen van Nelly nog nooit gezien heeft en hij vraagt
zich af of ze er wel daadwerkelijk zijn.
Hij stelde ook dat een goed paard niet genoeg is, je moet er ook de goede jockey op hebben.
Er schijnt een Nederlandse engineer te wonen ergens in de buurt, Gerrit Dekker. Was vroeger controleur
van de bouw van RDP-houses. Hier is hij weg gehaald. Nagaan wie of wat via internet.

De personen en hun contactgegevens:
1. Jan de Waal, Corporative Rural Centre, jandewaal@mweb.co.za, directeur NWF
2. Kobus en Thalene Burger, Celnummers: 0833201390 (Kobus), 0844649299 (Thaise),
Homenumber: 0488859040 Email: kobus@nokwi.co.za, thalene@@nokwi.co.za
3. Peter Mtandeki, 0791644851, petermtandeki@gmail.com
Basis organisatie: www.newworldfoundation.org.za
Deze heeft als partners/sponsors op de site staan: Brot für die Welt, Lottery, Joint Gender Fund, Bingo.
Eerste korte reactie van JanJ:
- Ondanks de opmerking dat zowel hun project als dat van Nelly naast elkaar kunnen bestaan, lijkt mij dit moeilijk.
Zowel naar de doelgroep als naar het functioneren van de nieuwe Foundation.
- Nelly's small agriculture is meer bottum up, het andere meer top down.
- Small agriculture van Nelly heeft het voordeel dat het uit Dordrecht zelf geboren is en gerund wordt. Bij het andere
initiatief komt het management toch van buiten.
- Met de opmerkingen van Peter in het achterhoofd, check waar alle 500 deelnemers van de tuinen van Nelly zijn.
Opvragen van de deelnemerslijsten en volgende delegatie check. Kunnen wij hier nu iets aan doen?
- Blijven het project van Nelly steunen.
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Vrijdag 25 november.

9.00 uur, Garden committee, ACVV,
Nelly, distributie van zaden.
- De zaden zijn die ochtend vroeg afgeleverd en elke areamanager krijgt nu het
pakket voor de gezinnen in zijn/haar area.
Zij leveren allen een lijst namen en adressen in. Niet alle10 zijn er. Van de aangeleverde lijsten hebben wij een kopie.
- Tussendoor bezoek van Young Redeemed and Free. Deze hebben als doelgroep arme jongeren die uit verveling
ook wel op het criminele pad gaan. Wij
hebben een korte tekst van hen. Hier
staan contactgegevens op. Verder Mketo
Tembela, 084 7478680. Hun mailadres is redeemedyoung@gmail.com. Facebook: The Young Redemeed and Free-YRF.
- Op de schouw in het kantoor van ACVV staan twee bordjes: een van de sponsoring van DOV en een van
de sponsoring van Reehorst, beide voor het tuinproject.
- Nelly gaat een eerste discussie aan over welke watertonnen ze kiezen. Voorkeur algemeen is een van 1000
liter. Een stevige witte met ijzeren omranding is de voorkeur van Nelly. De anderen willen een groene
waterton. Nelly vraagt offertes op en bespreekt het dan weer met de gardencommittee. Wij krijgen de
offertes mee. Volgende week maandag, 14.00 uur is een vervolgafspraak van de committee hierover. Wij
zijn uitgenodigd.
- Voor de plaats van de watertonnen: dit is in handen van de areamanagers. Het hebben van een dakgoot is
een voorwaarde. 2 mannen van de committee vragen prijzen op voor de pijpen en aansluiting op de dakgoot.
10.00 uur Foundation, bij B&B Forecourd/Peter onder het afdak.
- We beginnen met een prayer.
- Niet iedereen is bij het begin aanwezig. Uiteindelijk zijn aanwezig ("met de klok mee"):
- Peter Greyling (voorzitter), Sonja van Oeveren, Annet de Vries en Jan Janssen uit Dordrecht/NL (pontificaal achter de bestuurstafel), verder minstens 3 vertegenwoordigers van de kerken en van zakenmensen. (daarover komt een opmerking, maar niet over de stevige vertegenwoordiging van de kerken)
- Kerken: Dima, secretaris (rapulengd@gmail.com), kerkt bij The United Reformed Church, Louis, van
de Free Church of Christ, deze drukt een verzoek om hulp in onze handen, ook een uitgewerkt actieplan
van zijn kerk (een sekte volgens Nelly). Louis mag gebruik maken van Dima's mailadres. Van de Gospelchurch of power, mangalithembinkosi@gmail.com
- Bulalani ketsekile (jbk.arch@gmail.com, 083 565 6980, 061 445 4296), woont in Queenstown, getrouwd
met een Dordtse/ZA, is trouwens ook voorganger in een kerk in Queenstown
- En iets later komt Ntsikelelo Speelman (ntsikelelospeelman@gmail.com (van het Multi Media Centrum
- Nelly, Dima en Gladys.
- "Mozes" Tobani Kolani presenteert ‘Dordrecht got talent’.
- Angel/ Vince vertegenwoordigen SANCO, ook heb ik een naam Nsali genoteerd, maar kan er geen
organisatie bij vinden. SANCO?
- Van Dimakatso/secretaris krijg ik per mail een lijst van alle leden met de reden waarom ze in de Foundation
zitten, wat/wie ze representeren. Nelly bv voor de welfare sector, namens de kerken zit er iemand/meer??,
SANCO (=civic organisaties) is lid en heeft twee toegevoegde vertegenwoordigers. Voor de officiële ledenlijst, zie bijlage.
- De Foundation had sneller met een aanpak en resultaten willen komen. Maar ze zijn er en zijn van start.
De opstart, bemensing en formaliteiten hebben enige tijd gevraagd.
- De foundations hier en bij ons, willen samenwerken, elkaars partners zijn en hebben daarbij behoefte aan
een goede communicatie. Dit is basisvoorwaarde. Voor communicatie met en draagvlak bij de partners in
Dordrecht/NL. Hier zou het Multi-media Centre een centrale rol kunnen en moeten vervullen.
De prioriteiten bij de Foundation ZA voor dit moment:
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1.Mayo/garage.
- Kan pas echt van start als er een huurcontract is tussen Mayo en de Spoorwegen. Dit loopt. De railways
vragen 900 ZAR excl 14 VAT. Bod van de Foundation is 300 ZAR excl. omdat er nogal wat aan gedaan
moet worden.
- Peter heeft frequent contact met Rob Kooijman over de stand van zaken. DOV heeft toegezegd de eerste
6 maanden huur te betalen, de 6 maanden daarna 50% en het 2de jaar 25%.
- Daarnaast is er de toezegging van 40.000 ZAR voor reparaties en gereedschap.
- De garage/Mayo heeft vanuit de Foundation 3 mentoren, Peter, Bulalani en ???.
- Middelen voor reparaties en gereedschap
worden pas gevraagd als huisvesting rond
is.
- In ruil voor steun van de Foundation vragen zij een maatschappelijke bijdrage van
Mayo terug. Dit zal in de vorm van werkervaring voor jongeren zijn.
- Mocht er verdere training nodig zijn voor
Mayo dan heeft Rob zijn steun toegezegd.
- De eis om diploma's te achterhalen, is
komen te vervallen. Dit blijkt niet realiseerbaar.
2. Old Age Home ACVV, Nerinahof.
- De dekens en matrassen zijn afgeleverd. Wij gaan er 11.30 uur langs en maken foto's. Deze zijn al naar
Anneke Maagdenburg gezonden.
- Peter heeft dit alléén gedaan en is hier door leden van de Foundation op aangesproken. Hij zal beter letten
op dit soort dingen met meer leden van de Foundation te doen.
- Vanwege de moneytransfercosts (van 20.000 ZAR was er 19.000 ZAR over) was er een voor een matras
geld te weinig. Dit heeft de leverancier uit eigen middelen gecompenseerd.
3. Watervoorziening voor de Nerinahof/Old Age Home.
- Ook daar slaat de droogte toe. Het is zeker daar ondoenlijk zonder voldoende water te werken. Een
aantal plastic tanks zou erg helpen. Water zou, indien nodig, uit een van de naast gelegen percelen of de
gevangenis kunnen komen. Er moet uiteraard ook een pijpleiding gelegd worden. Peter raamt de kosten
van de tanks op 20.000 - 30.000 ZAR. Moet er ook pijpleiding gelegd worden dan kost dat zo'n 20.000
ZAR extra. Peter vraagt dit onder de aandacht van DOV/Anneke te brengen voor support. Nelly kijkt hier
ander tegen aan, zie verderop.
4. Talentcompetition (=actie Dordrecht has got Talent) in combinatie met Multi Media Centre
- Wij hebben het businessplan voor de actie.
- Er is voor 10.000 ZAR prijzengeld in de vorm van vouchers beschikbaar, door de lokale ondernemers en
winkeliers beschikbaar gesteld.
- De dag zelf (14 december) is een competitie in twee rondes. Eerste ronde presentatie van allen die zich
aangemeld hebben. De tweede ronde nieuwe presentaties van degenen die de eerste ronde zijn doorgekomen. De community bepaalt de winnaar.
- Het Multi-media-Centre helpt met publiciteit en promotieacties. Verder kan gebruik gemaakt worden van
geluidsinstallatie van de DA, het project is besproken op scholen, in kerken. Ook in de Fieldband wordt
geworven. Het is de bedoeling dit jaarlijks te laten terugkeren.
4. Multi-media-centre (MMC).
Viel bij het laatste bezoek in goede aarde bij Anneke. Ntsikelelo Speelman (ntsikelelospeelan84@gmail.com)
gaf Anneke een geweldig antwoord op de vraag van haar waar hij over 3 jaar dacht te zijn met het Centre.
Zijn antwoord was dat dan 5 anderen werkzaam zouden kunnen zijn in het Centre. Het verdienmodel van
het Centre moet verbreden van Internetcafé naar Multi Media-Centre.
- Voor een verbreding is meer en andere kennis nodig. Meer verslaglegging, meer journalistiek, meer met
moderne middelen zoals laptops, Ipad, films etc.
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- Ook aan de journalistieke kant is een verbreding van kennis nodig. Hoe zet je een rapportage over een
onderwerp op?, hoe interview je, hoe maak je een goede rapportage, schrijf je een artikel etc.
- Anneke zou deze man graag naar Dordrecht halen om zijn bekwaamheden verder te ontwikkelen.
- Geert heeft laten zien dat met kleine en bescheiden equipment veel gedaan kan worden tegenwoordig.
- Voor het Multi Media Centre zijn ook 3 mentoren benoemd. Ook zij hebben niet de kennis van de technische kant en mogelijkheden en van de journalistieke kant. Dit zou geweldig vooruit kunnen gaan met een
training/stage van 1 of meer mensen van het Centre in Nederland.
- Volgens Peter zou dit een stage van minimaal 2 maanden voor meer personen moeten zijn.
- Geert heeft equipment toegezegd. Dat wordt evenwel pas gevraagd als de kennis aanwezig is om er ook
meer te werken en om er verslagen en rapportages mee te maken.
- In Dordrecht/Nederland zouden zowel de Stichting als de partners in projecten enorm geholpen worden
in de bekendheid van projecten met frequente en up to date informatie. Ook nieuws over wat speelt in
Dordrecht ZA naast info/rapportages over de stand van projecten.
- Peter heeft als voorbeeld bv het onderwerp 'watertekort' voor dit moment bedacht. Wie zijn de keyspelers, wat willen ze, wat doen ze, wat merken mensen van het tekort, hoe moeten bv Nerinahof/Elderly
Home, klinieken etc ermee dealen etc etc.
- Dit is geprobeerd maar men is hier niet gewend aan dit soort aanpak. Autoriteiten willen zo niet in het
nieuws en bevraagd worden. Journalistieke vaardigheden zijn vereist.
- Een wens voor de toekomst is een eigen Dordts radiostation. Uitzending zou via Vukani kunnen. Liefst
betaald. Peter en Bulelani gaan dit bespreken bij Vukani.
- Naast kennis en vaardigheden (technisch en journalistiek) spelen ook praktische problemen als transport,
logistiek etc. Nieuws ligt op locatie, er is geen vervoer……Helpt een fiets???
- Merlijn heeft een fototoestel achtergelaten vorige keer. Dit is in gebruik in het Multi Media Cente maar is
eigendom van de Foundation.
Ntsikelelo Speelman van het Multi-Media-Centre had zelf ook als wens:
- een klimaat waarin mensen, ook autoriteiten, willen meewerken aan onderwerpen.
- kennis en ervaring opdoen zodat ook kwalitatief goede producten gemaakt kunnen worden.
Uit de nazit heb ik nog de volgende opmerkingen/vragen gehaald:
- Één lid van de Foundation representeert de churches. De NG doet niet mee. Dit zou volgens hen wel
moeten.
- Bulelani vindt dat de projecten tussen partners via de Stichting en Foundation zou moeten lopen.
- Op dit laatste punt zijn wij van mening dat de Stichting en Foundation een overkoepelende functie hebben,
overzicht hebben over wat speelt. Projecten kunnen via deze organisaties lopen. Maar het is prima en ook
goed werkbaar als organisaties met eigen rechtspersoon hier en daar rechtstreeks zaken met elkaar doen.
Gelden die hiermee samenhangen hoeven niet via de Stichting en Foundation te lopen. Dit is onze werkwijze tot nu toe en werkt prima. Geen reden voor verandering. Volgens mij is het ook niet verstandig de
Foundation als exclusieve rekeninghouder aan te merken. Het kan maar hoeft niet. Kerken doen rechtstreeks zaken met kerken, DOV met ondernemers, ACVV voor tuinproject, Jubal en Fieldband, Wellant
en Bavinckschool met Munnikvilleschool en Anakoschool.
Opzet en vervolg van de Foundation is niet uitgebreid ter sprake geweest. Belangrijk is evenwel dat ze gestart
zijn. Als je iets wilt, gaat het altijd te langzaam.
De secretaris van de Foundation, Dimakatso, mailt mij de lijst van leden van de Foundation. Met het werkveld
waarvoor ze in de Foundation zitting hebben. Ik vraag in een mail terug naar de statuten en de wijze waarop
de leden lid zijn geworden van de Foundation, aangezocht?, gekozen? door wie?, waarom? Is wegens tijdgebrek niet aan de orde geweest. De Constitution heb ik wel.
Morgen, zaterdag, 13.00 uur, afspraak Multi Media Centre.
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11.30 uur, bezoek aan Nerinahof, het
Elderly Home van het ACVV.
- Op verzoek van Anneke bekijken we ter
plekke de nieuwe dekens en matrassen.
Sonja heeft reeds foto's naar Anneke gezonden.
- Het bestuur neemt de gelegenheid te
baat ons te vragen twee wensen over te
brengen naar partners in Dordrecht/Nederland: support voor het
opknappen van de kamers beneden en
support van 'luiers'. Deze kosten 8000,ZAR voor 6 weken.
14.00 uur Youth Centre, Community meeting door ACVV, deelnemers tuinproject zijn uitgenodigd.
- Er zijn minstens 60 mensen, exclusief de areamanagers aanwezig.
- Nelly spoort mensen aan om extra aandacht te geven aan de 16-daags landelijke actie Activisme against
violence against Women and Gilde.
- Daarnaast vertelt Nelly over de zaden (distributie
voor elk area door betreffende manager) en de 100
watertonnen. Ook de manier van verdelen waarover
in de Gardencommittee besloten is. Veel dank valt ons
ten deel die we graag overbrengen.
Sonja vertelt de werkwijze bij het Gaden Project
en de verantwoordelijkheid en rol die de Committee
hier heeft. Dat de areamanagers en natuurlijk Nelly geweldig werk verrichten.
-Na vragenronde sluit Annet af met een gebed.
Het programma van morgen ziet er als volgt uit:
- 9.30 uur bezoek aan de fair van de NG kerk.
- 11.00 uur Dordrecht Councillor, Annet gaat naar de Raad van Kerken
- 12.00 uur Fieldband
- 13.00 uur Multi-Media-Centre
- 14.30 uur Mayo, garage
- Tussendoor zoveel mogelijk bezoek zaterdagevents in Dordrecht.
Een check van de voorbereiding op nog openstaande zaken:
- bandenreparateur tegenover B&B, is hier nieuw gereedschap te zien?
- Kapsalon, plannen voor de toekomst van zijn zaak?, is conciërge van het Youth Centre voor hem nog een optie?
- Ziekenhuis: Kindermatrassen en naam/contactgegevens/mailadres van manager
- Father Themba, St Joseph parochie, gift Antoniuskerk voor reparaties/renovaties, stand van zaken Good Samaritan
(loopt dit weer en wat dan?)
- Fieldband, bezoek aan repetitie en vraag naar maatschappelijke en sociale kant van hun aanpak, loopt dat nog?
- Is er nog nieuws over het korfbal?, kan niet bij de scholen gevraagd worden (vakantie) en moet dus bij Peter.
Met Peter willen we ook nog een aantal zaken bespreken:
- relatie Stichting - Foundation en de relaties uit Dordrecht/NL en Dordrecht/ZA van partners in projecten. Informeren/coördineren/faciliteren, niet alles moet/hoeft via de Stichting en Foundation. Zij hebben wel het overzicht (zei
eerder dit verslag)
- Wat is wijsheid voor een uitwisseling van Dordrecht/ZA naar Dordrecht/NL komende zomer? Wij hebben al gesproken over mensen van het Multi Media Centre. Daarnaast is Father Themba een optie (wens onze burgemeester)
en een paar ondernemers (wens burgemeester en DOV). Wie van de ondernemers zou kunnen? Notaris Van
Niekerk?, uitbater drankenhandel? Anderen?
- Heeft Peter nieuws over korfbal? Wordt dat ook een activiteit van de Foundation?
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In vervolg op eerdere gesprekken afgelopen dagen
- mailcontact met secretaris Foundation: ledenlijst ca en oprichtingsacte.
- Mail naar Jan de Waal: businessplan, omdat de toelichting uitgebreid was maar wij niet helemaal begrijpen hoe
het in elkaar steekt en welke dingen aan ons gevraagd wordt.

Zaterdag

9.30-10.30 uur. Fair bezocht. Peters vrouw, dochter en schoondochter steken de handen uit de mouwen. Zo
ook Charlotte die o.a. handdoeken verkoopt met zelfgemaakte borduursel erop.
11.00 uur. De afspraak met de 2 councillors, Dhr Qomoyi, (qomoyimncedisi@gmail.com, 073 359 3079) en
Mevr Qomoyi, 073 095 9414, geen familie) van Dordrecht die we gisteren maakten, is kennelijk niet goed
overgekomen. Ze zijn er niet en na een half uur nog niet. We maken gebruik van de tijd om andere dingen
te doen.
Gesproken met Susan Christiani van het Hospital. Zij werkt er nog wel maar is niet meer de manager. Dat
is Thabile Mnhotyana (082 852 6102, ziekenhuis=045 9431 195).
De 'tas van Anneke' leveren we maandag in het Hospital af.
Het mailadres van Susan is schristiane@lantic.net.
Als ik het goed begrijp, is het hospitaal gedowngraded naar distric clinic. Naast haar baan in het ziekenhuis
doet Susan nog veel meer. Één ervan is het kweken van catfish, als voedsel, ingeblikt en wel. Peter heeft hier
ook belangstelling voor. Gea heeft met Peter een boerderij in Brabant, die ook met visteelt begonnen is,
bezocht. Susan wil wel op commerciële basis met Peter in Dordrecht leveren. Sonja brengt het gesprek
tussen Susan en Peter over dit onderwerp tot stand.
Einde middag hebben nog met Susan gegeten en de wereld algemeen en Zuid Afrika en Dordrecht in het
bijzonder doorgenomen.
Door het niet komen opdagen van de councillors doen Sonja en ik maar gelijk de kapper en de reparateur van banden
Xolani Tabanemakhele (xozatrading@gmail.com) is de naam van de kapper.
Mozes is ook goed en makkelijker. Er zijn nog 4 andere kapperszaken in die
buurt en hij zit wat weggestopt, het was dus even zoeken. Mozes presenteerde
gisteren bij de Foundation het 'Talent van Dordrecht' programma. Zijn horizon
voor de kapperszaak is niet zo groot op dit moment. Het tekort aan water
maakt runnen van de kapperszaak nu even moeilijk. Daarnaast zou hij meer
kennis en ervaring willen opdoen om zijn zaak beter te kunnen runnen.
Zijn klantenbestand nu bestaat uit mensen die hem kennen en hun familie. Verder werkt hij aan zijn bekendheid via multimedia en posters.
De optie van de baan als conciërge van het Youth Centre ligt bij de gemeente,
er zit geen schot in.
Voor de Talentbijeenkomst van de 14de december boekte hij het Youth Centre
for free.
Mozes heeft gezongen in kerkkoor (catholic, Church of Christ, bij Maki) en is
als danser opgetreden tijdens de uitvoering van de fieldband.
Mocht hij Nederland willen bezoeken dan is eigen betaling van de reis uitgesloten.
Bandenreparateur. Wij proberen te achterhalen in ons gesprek wat er het laatste half jaar veranderd is.
Dit levert niets op. Peter heeft zich ingespannen om de 3 gereedschappen die hij nodig heeft (compressor,
wheelchanger, balancer) voor elkaar te krijgen. Deze functioneren echter slechts op 3 fase electricity. Dit
moet de gemeente leveren. Die zijn dat niet van plan voor deze locatie en activiteit.
Met de pet van Chamber of Commerce op, merkt Peter op dat zij eigenlijk de illegale en straatbedrijvigheid
weg willen hebben van de hoofdstraat. Enerzijds voor het straatbeeld, anderzijds om oneigenlijke concurrentie uit te bannen. Deze bedrijvigheid betaalt nl geen enkele van de lasten die drukken op een legaal bedrijf. Is
een klein bedrijventerrein ergens aan de rand van het dorp een optie?
Annet heeft van 11.00 -12.30 uur een bijeenkomst van de Raad van Kerken bijgewoond. Dima (rapulengd@gmail.com., cel 076 2038455, secretaris van de Foundation) is ook lid.
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Ook een van de Bulabroers is aanwezig, oude ‘bekenden’. Was er ook gisterenmiddag maar heeft niks met
het Garden project van Nelly/ACVV. Hij woont weer in Dordrecht/ZA en zoekt weer een goede plek voor
hem in, maakt niet uit welke, organisatie. Mailadres is 073mbula@gmail.com.
De Fieldband repeteert niet meer op zaterdag in Dordrecht. Bezoek is dus vergeefs. Ze repeteren maandag/dinsdag in Indwe en woensdag/donderdag in Dordrecht/ZA. Als de tijd het toelaat gaan we maandag naar
Indwe, we willen Phumeza graag ontmoeten.
13.00 -15.45 uur, Multi Media Centre (MMC).
Mailcontact van Ntsikelelo Speelman is ntsikelelospeelman84@gmail.com.
Van Peter is pgreyling123@gmail.com.
Naast Ntsikelelo is ook M. Mbebe van het MMC bij de
bespreking.
Peter G en Bulelani Ketsekile (jbk.arch@gmail.com, 083
565 6980) zijn 2 mentoren vanuit de Foundation.
Wij hebben even de 'blauwe muur' van Geert/Pieter en
het Centre bekeken en uitgeprobeerd. Bij gebrek aan
concreet materiaal is het een imaginaire oefening geweest.
Ntsikelelo laat 2 recente producten van het Centre zien.
Het eerste is een papieren 'Dordrecht News'. Het
tweede is een film/journalistiek verslag van het watertekort.
Om bij het tweede te beginnen, de rapportage over het watertekort:
- zij hebben geprobeerd de rapportage te verkopen aan de SABC. Na hun melding stuurde deze omroep
zelf een reportageteam om het item te maken. Peter en Bulelani gaan overleggen met SABC of het Multi
Media Centre in de toekomst reportages voor hen kunnen maken, te betalen omdat dit goedkoper is dan
zelf een eigen ploeg te sturen.
- Ik heb namens onze stichting (en eventueel partners) aangeboden de film te kopen voor vertoning in
Dordrecht. Ik mail het verzoek om een offerte, is onderdeel van de professionalisering, Peter noemde een
bedrag van 3000 ZAR.
- De Dordrecht News ziet er goed uit. Ook hier heb ik gevraagd of het mogelijk is een maandelijks exemplaar te maken met nieuws over Dordrecht/ZA en onze projecten en partners. Dit kan per media/elektronisch aangeleverd worden waar wij voor de distributie in Nederland zorg kunnen dragen. Ook hier
vraag ik om een offerte en geef ik aan wat er voor ons aan onderwerpen gecoverd zou moeten worden
naast algemeen nieuws van Dordrecht/ZA. Eerste indicatie van de kosten per maand is 1000 ZAR.
- Afspraken maken over de levering van een Dordrecht News per maand noodzaakt ook tot een bedrijfsmatige werkwijze. Berichten, onderwerpen, redactie, foto's, in elkaar zetten, advertenties, opmaak etc en
natuurlijk levering volgens afspraken.
- In Dordrecht/NL kunnen ook nieuwsitems geleverd worden, bv over bezoeken, advertorials (te betalen
uiteraard) etc. Dit moet nog uitgewerkt worden en overlegd met het MMC. Een pagina met nieuws uit
Dordrecht/Nl is bv een optie.
- Uiteraard kan ook de Foundation Dordrecht/ZA berichten kwijt in Dordrecht News. Peter zorgt dat ik
hun verslagen van vergaderingen krijg. Maar alleen iets melden als er iets te melden is, geen bla, bla, bla.
Dat is niks voor Peter.
- Het MMC gaat zelf met voorbeeldadvertenties op pad om in Dordrecht/ZA advertorials te verwerven.
Peter heeft een paar bedrijven en koopt in elk geval voor elk een. Hier liggen meer mogelijkheden.
- M.b.t. een uitwisseling was eerder het idee reeds a.s. zomer (bij ons) een paar mensen van het MMC naar
Nederland te zien te krijgen. Training voor langere periode in een aantal vaardigheden die een journalist
moet hebben. Van de productie van filmpjes, interviews, krantjes tot het maken van filmpjes over nieuwsitems. Omgekeerd is volgens Peter ook mogelijk: eerst iemand met verstand van zaken naar Dordrecht/ZA
om te kijken wat er is, wat er nodig zou zijn en geboden zou kunnen worden, wie dat uit Dordrecht/ZA
zou moeten zijn. En daarna een paar mensen voor training naar ons te sturen.
- De MMC had een paar goede mensen maar die waren kritisch en de gemeente heeft hun een baantje
aangeboden. Weg talent, er moet dus business gemaakt worden met het MMC.
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- Er is een keer een soapie gemaakt. Over huiselijke misstanden, met toen de Butterflies. Mooie productie
die op wij kennen. MMC zou meer van dit soort producties kunnen maken. Hier is belangstelling voor.
- MMC gaat ook op zoek naar mogelijkheden binnen de uitzending van een regionale radio omroep (Vukani,
zie foto van hun billbord) een soort Dordrecht News van een half uur per week te maken. Ook hier weer
verkennen of dit betaald kan worden. Bv eerste maand op proef en gratis en dan bewijzen kwaliteit en
behoefte/luisteraars en vervolgafspraken. Het beluisteren is tegenwoordig technisch niet meer zo gecompliceerd, via smartphone bv die heeft bijna iedereen. Uitzendingen vanuit de kerken kan ook in een grote
behoefte voorzien.
- Annet heeft kaarten met afdrukken/voorkanten die door kinderen in Dordrecht/ZA gemaakt zijn achtergelaten met de aanbeveling hier items van te maken. Wie kent de makers nog?, waar zijn die nu, wat doen
ze nu.
- Bulelani zoekt uit of er mediatraining bij Ikhala mogelijk is. Zijn vrouw komt uit Dordrecht, is accountant,
heeft daar contacten en heeft op die school gezeten.
- Zoek 'beroemde' Dordtenaren/ZA die geportretteerd kunnen worden. Voorbeeld is Kimmy Scote, operazangeres, zit bij Andre Rieu. Biggy zou ook een mooi portret kunnen opleveren.
JanJ vraagt offertes voor de film over het watertekort en een maandelijkse Dordrecht News aan bij het MMC
(via email).
15.30-16.30 uur. Siphosetho Mayo, mayos5711@gmail.com, 074 3677360.
- Vertelt zijn hele verhaal van ervaringen in East London, Queenstown en nu hier. Heeft inmiddels, volgens
eigen zeggen, 6 auto's opgeknapt en verkocht. Op zijn vorige, onbeschermde plaats is hij beroofd en hebben er vernielingen aan zijn auto's plaatsgevonden. Vooral ruiten ingeslagen. Kennisgevingen aan de politie
heeft hij laten zien.
Zoals Peter al eerder zei, is achterhalen van zijn
diploma's op niets uitgelopen.
Ondanks dat blijft support van Rob/Pieter
en Peter G omdat Mayo doorzettingsvermogen
toont. Aansporing is vooral zich te concentreren
op aanpak van zijn business.
Mayo heeft een plattegrond getekend hoe
hij zijn nieuwe gebouw tot een garage wil inrichten.
Peter meldde eerder aan ons (heeft ook
Mayo geïnformeerd) dat de Railway als huur 500
ZAR excl wil. Zijn er toch weer mooi 400 ZAR
af. Als het contract rond is, kan de ruimte gereed
gemaakt worden. Wij zijn er geweest en hebben
foto's. Er is een hoop te doen. Voor de beveiliging moet de fence gerepareerd worden. Voor het
gereedschap wordt ook gedacht aan een transporteerbare kist.
- Mayo heeft twee vergunningen nodig. Een voor de garage en een om personeel in dienst te kunnen hebben.
(Zie ook verder bij Andries van Niekerk. Hier begint iedereen gewoon). Hij wil starten met 2 werknemers
en groeien naar 5. Hoe snel hangt uiteraard van de business af. Hijzelf denkt in bestek van 2 jaar.
- Ook van dit project is Peter G met 2 andere Foundationleden mentor. Volgens Mayo bestaat dat uit
goedkeuring van zijn plannen en elke week een training van een half tot heel uur on the job.
- Klantenwerving gaat via de verkoop van gerepareerde en opgeknapte auto's, posters/A4, social media.
- Mayo start zodra het huurcontract rond is. Hij denkt ergens december klaar te zijn met de noodzakelijke
reparaties en wil zo snel mogelijk aan het werk. Hij denkt na uiterlijk half januari.
16.45 uur. Father Themba was niet thuis, proberen we nog een andere keer.
Sonja heeft ons nog even door de township gereden. Hebben even een voetbalwedstrijd gezien. En tuintjes, veel meer
tuintjes. Die er ondanks de droogte best aardig bijstonden.
17.30 uur. Gegeten met Susan. Verder met de verkenning van de toestand in de wereld, Afrika en Zuid Afrika,
Zimbabwe, en Dordrecht/ZA.
's Avonds overleg met Annet en Sonja: waar staan we met het bezoek?, wat is nog niet aan de orde geweest en moet
nog?, wat is het programma van morgen?
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- Alle onderwerpen zijn aan de orde geweest behalve Korfbal. Voor info hierover moeten we bij Peter zijn. De scholen
zijn al met vakantie. Kan ook per mail als het nu niet meer lukt.
- Ook de vraag wie in potentie in juli naar Nederland zou kunnen komen, is slechts zijdelings aan de orde geweest.
Wij hebben serieus gezocht naar entrepreneurs. Moeten het hier ook met Peter nog een keer over hebben. Eventueel per mail als dat nu niet meer lukt.
- Hebben Father Themba gemist. Proberen zondag contact met hem te krijgen. Maandag kan ook nog.
-

9.00 uur: met Dima naar de kinderen van de Uniting Reformed Church
9.30 uur: Annet, kerkenraad NG Church;
10.00 uur: Annet dienst van de NG Church, zij krijgt ruimte om zich tot de kerk te richten.
10.00 uur: Jan/Sonja, RK kerk Sint Joseph, is van Father Themba
11.15 uur: Annet/Sonja/Jan, dienst Uniting Reformed Church (Dima kerkt hier)
12.15 uur: Annet terug bij de NG Church
Middag indien mogelijk, met Peter naar de farm van Dima, de NWF gaat hier hun agricultureproject starten.

Maandag staat nog op de rol:
- Hospital
- Fieldband in Indwe, wordt 16.00 uur
- Korfbal indien mogelijk
- Notaris Van Niekerk indien mogelijk.
Peter vertrekt maandagmorgen erg vroeg al naar Cape Town.
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zondag

Het programma loopt bijna als gepland. Alleen de dominee van URC, reverend Marele Boece, moest uit
Grahamstown komen. Deze hebben we derhalve 14.00 uur gesproken met leden van de URC.
Intussen zijn de tijden voor maandag:
- 9.00 uur, Dordrecht councillors Qomoyi (qomoyimncedisi@gmail.com, 073 359 3079) en Qomoyi (073
095 9414)
- 10.00 uur, Father Themba in zijn pastorie
- 12.00 uur, Phumezi van de Fieldband, bij Caltex
- 14.00 uur, Garden Committee bij ACVV, hun beslissing over de keuze van de watertonnen
- 16.00 uur, Fieldband in Indwe.
- Ziekenhuis gaat ergens ook lukken.
Voor de bezoeken aan de NG Church verwijs
ik naar het verslag van Annet. Zij was daar,
Sonja en ik hebben de dienst maar even bijgewoond.
Ook van de URC maakt Annet een verslag.
Hier zijn Sonja en ik wel mee geweest.
Wat wij er super belangrijk aan vonden, was
hun wens de wederzijdse kennismaking te
verdiepen middels info uitwisseling. Afgesproken is een ‘smoelenboek’ uit te wisselen
alsmede de (sociale) prioriteiten van elk van
de kerken. Daarnaast de thema's van de
diensten. Hier zit logischerwijze een relatie
met de sociale agenda.
In Dordrecht ZA gaat dat bv over zaken als
positie kinderen in huis, (huishoudelijk) geweld, aids, armoede.
Het voorbeeld 'Trees of Life' van Annet kwam erg goed over.
De URC zegt reeds meer oecumenisch te werken, de RK kerk en de Presbyteriaanse kerk noemde ze. Niet
na te gaan was voor ons, wat dat inhoudt.
Een groep van kerken heeft een vertegenwoordiging in The Foundation. Dima kerkt bij URC (en is begrijp ik
een soort toegevoegd bestuurslid van de kerk). Zij is ook secretaris van The Foundation en zal de contacten
met Nederland verzorgen. Ziet er betrouwbaar uit.
URC is er voor om step by step de relatie verder op te bouwen. Elkaar leren kennen en leren van elkaar.
Wie is wie?, wie doet wat?, wat staat op de agenda en deel dat etc.
Internet bij de URC doet het prima. Tijdens ons bezoek stromen reacties uit Dordrecht/NL op eerder verzonden berichten en app's binnen.
Sonja en ik hebben een dienst bij de RK St. Joseph kerk bijgewoond. Hier was eerste communie voor een
aantal kinderen. Met father Themba afgesproken morgen/maandag om 10.00 uur.
18.00 uur, afscheid van Peter, hij vertrekt morgen vroeg om zijn dochter naar Cape Town te verhuizen.
Zowel Susan als Peter vertellen soms hoofdschuddend over de moeizame aanpak van zaken. Water is er een
van. Hier zou veel meer gebruik van plaatselijke boreholes gemaakt kunnen worden.
Maar er wordt voor degene die geen boreholes hebben of hier bij anderen water uit kunnen halen een
tankwagen ingeschakeld om vanuit Queenstown water te halen, een wat bureaucratische aanpak die mogelijk
met de gunning van contracten (gaan onder het Zumabewind veelal aan ondernemers uit Kwazulu Natal, de
nummerborden van de vrachtauto’s die het water transporteren geven deze herkomst aan) en corruptie te
maken heeft. Ik denk dat onkunde en corruptie hier allebei spelen. De lokale autoriteiten en ambtenaren
hebben überhaupt de kwalificaties (en veelal de ballen) niet om tegenspel tegen dit soort mechanismen en
krachten te bieden.
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De reparatie van de dam boven Dordrecht laat ook al vanaf 2012
op zich wachten. Ook hier wordt node slagvaardigheid gemist.
Ook het leggen van pijpen van plaatsen waar wel water is naar
plekken waar het nodig is. Hier is het Nerinahof van het ACVV
een voorbeeld. Vlakbij zijn boreholes (van de gevangenis en een
particulier).
Sonja heeft een wat andere kijk op de stand van zaken container.
Ook iets andere info van Peter. De goederen zouden nog niet
vrij gegeven zijn. Kan zijn dat alle papierwerk rond is, alle documenten kloppen en er nog een officieel besluit genomen moet
worden om het vrij te geven. Ik hoop dat er niet nog meer papierwerk nodig is. Het blijft afwachten........
Sonja heeft op haar telefoon een Dordrecht/ZA app groep. Hier
wordt al veel info uitgewisseld en druk overlegd over wat wel en
niet. Dat loopt geweldig, korte lijnen, veel directe info. Deze
snelle manier van communiceren, overleggen, beslissen werkt
ook al in de relatie met een aantal vertegenwoordigers van onze
partners in Dordrecht/ZA. Mooie, snelle manier van werken.
Wel oog houden voor een correcte besluitvorming. Ik zou zeggen, blijven doen, vertrouwen hebben en vooral niet bureaucratiseren.
Nog niet met The Foundation hier en Peter besproken: Is het mogelijk een jaarlijkse 'Foundation best practice
award' in te stellen. Zouden bv 3 prijzen kunnen zijn met een redelijk bedrag in ZAR en een oorkonde.
Instellen in het overleg tussen Stichting en Foundation.
Afscheid van Peter en Susan.
Volgens Peter moet het papierwerk voor de container rond zijn en komt er misschien nog een kleine rekening
van de releaseagent. Op de terugweg van Cape Town naar Dordrecht/ZA gaat hij in Port Elisabeth langs om
te kijken of alles nu klopt en of de inhoud van de container vrijgegeven wordt. Dan kan transport volgen (zie
eerder). Dus inderdaad nog even afwachten.
Susan en Peter bepraten de mogelijkheden van activering van boreholes voor Nerinahof/the Old Age Home
van het ACVV. De naam van Bobbie van Rensberg valt. Ook de mogelijkheid van een borehole bij de prison.
Beide zijn bergop en bieden geen goede watergaranties. Volgens Peter komen mensen van de prison zelfs bij
hem elke dag water halen. Hij verwacht niet dat zij de middelen en interesse hebben om daar een borehole
aan het werk te krijgen. Nog los van de slechte locatie.
Volgens Nelly gaat het in beide gevallen helemaal niet.
Peter berekent een investering van rond 40.000 ZAR voor tank, pomp, pijpen en operationeel maken. Het is
voor ons allemaal moeilijk te beoordelen. Wat kan en werkt? Wat zijn de kosten? Wie zou moeten bijdragen?
Intermezzo Peter m.b.t. Nerinahof. Het pensioen van bejaarden is 1300 ZAR. Dit moeten ze daar gelijk
inleveren en dan nog is Nerinahof niet kostendekkend te exploiteren. Hier zal dus geen bijdrage voor de
oplossing van het waterproblemen te verwachten zijn.
Susan en Peter bespreken uitvoerig de kansen voor catfishproductie in Dordrecht/ZA. Peter zoekt voor Jan
de Waal CS (zie eerder) projecten. Deze moeten van grote omvang zijn. Op 'smalle' basis werken zij niet.
Peter heeft meer op met hun grootschaliger aanpak. Wij tot heden kleinschaliger en bottum up.
Fase 1 van de bezigheden van Jan de Waal/NWF is het agricultureproject op de farm van Dima. Hiervan
vragen wij Jan de Waal het businessplan. Hij vraagt financiële steun uit Dordrecht/NL (zie eerder). Voor dit
project is nu 200.000 ZAR beschikbaar. Gaat om 2 acres en omvat ook een irrigatiesysteem.
Fase 2 is gepland op een bedrag van 1 mln ZAR en gaat over een ander terrein bij de ingang ziekenhuiskant
van Dordrecht. De 1 mln is er nog niet.
Jan de Waal ziet ook mogelijkheden voor Europees geld met cofinanciering uit Dordrecht/NL.
Het Dordts geld zou kunnen worden terugbetaald na de cofinanciering (volgens mij werkt het niet zo en
vindt controle van de uitgaven van alle gelden plaats).
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In Greystreet vindt in toenemende mate illegale ondernemersactiviteiten plaats. Zijn er mogelijkheden voor
een bedrijfsverzamelgebouw c.q. terrein om de verrommeling tegen te gaan, illegale bedrijvigheid te legaliseren en bv veiligheid of andere services te delen? Dit is al een oud plan waar ook Jakkies destijds bij betrokken
was. Hij vertrok voor VN-werk naar elders en woont nu in de VS. Mayo zou bv ook op zo'n terrein passen.
Maar zo’n locatie is er niet. Het terrein en opstal van Susan aan het begin van Dordrecht zou een optie
kunnen zijn.
Wij nemen afscheid van Susan en Peter. Volgend jaar wederziens?

Maandag.

Onder het ontbijt lopen we het programma door van de dag. Het zit vol.
Wij proberen tussendoor nog het ziekenhuis en de Munnikvilleschool te doen. Dat laatste moet 's morgens
willen we überhaupt een kans maken om Sharon Flusk te ontmoeten. Zij heeft zich ook nog niet bij ons
gemeld. Ze is er ook niet en zal niet meer terugkeren naar deze school. Ontslagen wegens malversatie en
verkeerd gedrag. Horen wij deze maandag.
Ntsikelelo Speelman (ntsikelelospeelman84@gmail.com, 078 8429621) van het MMC loopt binnen. Hij wil
ons vandaag nog interviewen. Wij spreken 18.00 uur af, nadat we uit Indwe terug zijn,
Dima komt langs om afscheid te nemen. Vraagt om onze oprichtingsacte. Die mail ik haar. Peter heeft al een
exemplaar per mail. Nederlands, zou hij in Engels laten vertalen.
9.00 uur, Sonja/Jan, afspraak met Councillor Qomoyi. Hij is er nog niet en kan pas 10 uur op het gemeentehuis
zijn. Wij hebben dan een afspraak met father Themba en gaan dus maar.
We gebruiken onze 'gewonnen' tijd voor het ziekenhuis.
8.30 -10.00 uur, Annet heeft een afspraak met Charlotte.
Ziekenhuis.
De manager (Clementina Mqotyana, clementina.mqotyane@echealth.gov.za, mqotyanathanile@gmail.com) is
elders in Chris Hani district. N.M. Kwela helpt ons prima verder. Sonja overhandigt de tas van Anneke, de
manager had verteld dat dat eraan kwam.
Het downgraden van het ziekenhuis tot een clinic was een
gerucht. Een evaluatiecommissie van de provincie Eastern
Cape draaide, na een visitatie, het voornemen terug.
Het ziekenhuis heeft wel een paar noden die niet uit eigen
budget betaald kunnen worden:
zo'n 20 matrassen voor volwassenen zijn versleten,
doorgelegen. Deze zijn dringend aan vervanging toe.
de nachtkleding voor kind-patiënten is versleten en
hier zouden nieuwe zeer welkom zijn (nader info over hoe
en wat bij de manager).
Patiënten vervelen zich rot. Een TV zou dat verlichten.
Wat andere info van dokter Kwela:
- Op dit moment zijn er zo'n 20 patiënten in het ziekenhuis, de patiënten die er voor poliklinische hulp zijn.
is zo niet aan te geven. Zij zitten in de verschillende gangen te wachten. Het ziekenhuis heeft maximaal 35
bedden. Voor kinderen zijn aparte kinderkamers.
- Het personeel is rond 50 fte.
- Het ziekenhuis wordt betaald door het Department of Health van de Provincie
- Dordrecht heeft 1 kliniek in de Townships en 1 in het dorp zelf.
10.00 uur, Father Themba.
Wij halen Annet bij Charlotte op en gaan naar father Themba, pastor van de St.
Joseph parochie.
Spreken met:
- Father Themba Goliash, thembaisaac@yahoo.com
- Father Mohlotsane Constantine Nxu, mohlotsanenku@yahoo.com, 072
9984214
- Father Paul Musafiri, madakben@gmail.com, 074 9262 567
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- Sonja onthult de opbrengst van de rommelmarkt van de Anthoniuskerk, € 4800,- . Grote verrassing natuurlijk. Het bankrekeningnummer van father Themba is bekend.
- Father Themba is in principe bereid naar Nederland te komen. Moet dit nog wel met de bisschop overleggen. Deze gaat, weet hij, zelf naar Duitsland. Father Themba vraagt naar de duur, hij moet vakantie
opnemen. Zou er wel graag 2 zondagen in willen hebben. Annet nodigt hem ook voor de Wilhelminakerk
uit.
- Het gebouw/pastorie moet dringend worden opgeknapt. Het geld van de Anthoniuskerk is hiervoor. Dit
gebouw wordt voor verschillende pastorale werkzaamheden en bijeenkomsten erbuiten gebruikt en heeft
ook een eigen kapel.
- Het contact van father Themba gaat op dit moment via Gea. Hij zou ook graag rechtstreeks met pastor
Visser contact willen hebben.
- De tuinen naast de pastorie zijn nog steeds in gebruik. De pomp en watertonnen werken nog. Tuin ziet
er een beetje wild uit. Er staan planten in die doorgeschoten zijn voor het zaad, seedlings. Annet plukt wat
munt om vanavond thee van te zetten. Opbrengst van de tuinen is ook voor de behoeftigen van de community, Good Samaritan en hun huisbezoeken.
- Naast deze tuintjes zijn er ook anderen, bij mensen naast hun huis.
- Zomer en winter wisselen elkaar snel af. Gebruik van plastic tunnels (kassen) zou de tuin-periodes aanzienlijk kunnen verlengen. (JanJ: ook de Elderly Home van het ACVV en het ziekenhuis hadden de plastic
tunnels. Deze waren eigendom van de organisatie van Jan de Waal. Die heeft ze weggehaald. Ze leverden
volgens hem te weinig op).
12.00 uur is onze volgende afspraak, met Phumezo van de Fieldband. We
hebben nog tijd om bij notaris Andries van Niekerk (coll@vnco.co.za,
conv@vnco.co.za, arno@vnco.co.za, 045 9431 558) langs te gaan.
- Andries biedt aan bij vragen van onze kant als vraagbaak beschikbaar
te zijn. Hij weet veel en kent veel mensen en situaties in Dordrecht/ZA. Alles uiteraard wel integer, gepast en met respect en vertrouwen voor zijn klanten.
- De paar vergunningen die Mayo nodig heeft, moeten bij het Chris
Hani District gehaald worden. Kost uiteraard geld. Vandaar dat niemand dat doet, iedereen gewoon begint en ervan uitgaat dat de inspectie niet bij hen op bezoek zal komen.
- Diploma's heeft Mayo niet nodig. Het is net als bij vergunningen, je begint...... Maar dit mag echt zonder
diploma.
- Andries heeft zelf nog steeds het plan om het hotel aan de Greystreet te herontwikkelen.
- Zijn advies uiterst voorzichtig te zijn met projecten a la Jan de Waal. Deze denken meestal groots met
grote risico's voor participanten. Het project zelf kent hij niet.
- Het tuinproject van Nelly heeft zijn support.
- Wat er ook aan projecten ontwikkeld wordt, Andries beveelt aan equipment, gereedschap etc niet te
schenken maar in bruikleen te geven. Anders wordt het verkocht, verdwijnt het.
- Als wij nog iets goeds willen doen dan zou dat volgens Andries een voorschoolse opvang, peuterschool,
het best bestede project zijn. Kan zowel in de Township als in het dorp. Vraag is wel wat scholen zelf
willen en kunnen.
- Last but not least: Andries is een verwoed vliegvisser en weet alle plekken rond Dordrecht/ZA. Mochten
er liefhebbers van vliegvissen komen dan is hij graag bereid met hen te gaan vissen. Hij zegt het zelf niet
maar met hem wordt het zeker een succes.
12.00 uur, Phumezo (+27833009916, hlanganise@hotmail.com), Matoti is er niet.
- De repetities van de Fieldband worden nu veel minder bezocht. De vakantie is ingegaan. Normaal zijn er
100 deelnemers in Dordrecht en 100 in Indwe. Dordrecht en Indwe delen de instrumenten.
- De instrumenten uit de containers zouden meer jongeren kunnen laten meedoen. Ze zitten hier erg om
verlegen. Nu wisselen instrumenten van deelnemer.
- Hans en Phumezo werken al aan de beschikbaarheid van meer mondstukken.
- Uit de ZA/fieldband organisatie zijn nu 3 leden in Noorwegen. Deze komen naar Dordrecht/Jubal op de
terugweg. Een van de 3 is van de Dordrecht/Indwe Fieldband.
- Het sociale programma van de Fieldband wordt verminderd. Dit vanwege de mindere gelden.
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- Fieldband had een eigen opleidingsschool bij
Durban. Hier werden mensen geschoold om
lokale bands te begeleiden. Deze school is
wegens bezuinigingen gesloten.
- Het aantal Fieldbands in ZA is teruggelopen
van 28 naar 24. In Eastern Cape is er nog een:
Dordrecht/Indwe.
Sterkstroom/Molteno
starten volgend jaar. Dit kan ook voor Dordrecht/Indwe makkelijker werken.
- Phumezi heeft een filmpje van hun optreden
op een festival in Johannesburg. Hebben
wij/Hans dat? Indien nee, dan achterhalen, is
mooi voor ons in Dordrecht/NL.
- Als Phumezi belangstelling heeft om komende zomer naar Nederland/Jubal te komen, moet hij contact opnemen met Peter.
- Hans Kloppert heeft het Fieldband Handboek, waarin meer info over filosofie en werkwijze staat.
Onderweg naar Nelly, Annet krijgt haar tweede kaart 'Dromen van Dordrecht', ingevuld.
13.30 uur, Nelly en Liane (secretaris ACVV-Dordrecht). Nelly heeft een half uurtje apart gevraagd om met
ons te bespreken hoe de relatie ACVV/Nerinahof/Elderly Home met de Foundation zou moeten werken.
Het ACVV en Nerinahof/Elderly Home zijn eigenstandige rechtspersonen en kunnen nooit door de Foundation dan wel leden daarvan bestuurd worden. Zij maken zelf uit wat zij willen en doen.
JanJ zet de werkwijze in Dordrecht/NL uiteen die ook werkt met zelfstandige partners met een eigen rechtspersoon. Onze Stichting verbindt, coördineert, stimuleert, zoekt partners voor projecten etc. Wij stimuleren
dat Partners zoveel mogelijk met hun partners in Dordrecht rechtstreeks zaken doen. In principe loopt dan
ook geen of zo weinig mogelijk geld via de Stichting en Foundation.
Het zou Nelly helpen ons standpunt over de werkwijze in een brief aan de Foundation hier over te brengen.
De brief zou kunnen zijn van VZ Stichting, burgemeester en bv VZ DOV. Nelly is bang dat Peter denkt dat
hij opdrachten kan geven. Andere organisatie waar zij last van heeft, is SANCO, een civic organisatie gelieerd
aan het ANC die de Foundation mede wil gebruiken om de dienst in Dordrecht uit te maken. De reactie van
Nelly is mogelijk wat overdreven maar wel gebaseerd op een paar ervaringen van haar. Oplossing van het
waterproblemen van de Marinahof/Elderly Home komt overigens van oorsprong van Sonja, Peter ging her en
der informeren en neemt dan veel ruimte. Ook een bezoek van SANCO aan het ACVV waarin gesteld werd
dat zij (=ACVV) onderdeel zijn van de Dordrecht community en SANCO over het geheel van de community
Dordrecht/ZA gaat en dus ook over het ACVV in Dordrecht/ZA is zo'n voorval. Ook de vraag of de Foundation bepalen kan wat de prioriteiten van het ACVV bij de Nerinahof/Elderly Home moet zijn, speelt mee.
Ik schenk hier extra aandacht aan om aan te geven dat samenwerking in Dordrecht/ZA niet vanzelfsprekend
is en de rol die (leden van) de Foundation zich aanmeet niet vanzelfsprekend stimulerend en verbindend is.
Het ACVV werkt overigens zelf aan een oplossing van hun waterprobleem. Zij willen geen investeringen doen
in andermans waterholes en hier dan gebruik van te maken. Dit soort arrangementen zijn hun te link.
Ook wil Nelly wel kwijt dat het bezoek van de delegatie van burgemeester en DOV ook aanleiding voor een
vervormd beeld heeft kunnen geven.
Tot slot van dit onderdeel. Velen waren content met de voortvarendheid van de DOV-delegatie. Bij niet
direct betrokkenen in Dordrecht/ZA roept dit wel het beeld op dat telkens als er een Dordrecht/NL delegatie komt, ergens geld achterblijft. Betreffende organisaties in Dordrecht/ZA krijgen dan na zo’n bezoek,
anderen aan de deur met de opmerking dat zij geld hebben ontvangen en dat moeten delen.
14.00 uur, Sonja geeft Gloria van het Disability Centre 4 zakken speelgoed, kleding, wol en spelletjes. Komt
van verschillende privé personen en verschillende organisaties in Dordrecht/NL. Andermaal veel dank.
Korfbal Fezeka behartigt in Dordrecht/ZA korfbal. De voorzitter van de Nationale bond, Chris Theyse (+27
82 260 7135), is een paar keer in Dordrecht/ZA geweest. Op elke school heeft hij het spel uitgelegd. Elke
school heeft een set korfbalspullen en een leraar die de regels en het spel kent en zorgt dat het gespeeld
wordt. De spullen in de container vallen in vruchtbare aarde.
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14.00 uur Garden Committee.
Keuze van de watertonnen. Nog niet alle offertes zijn binnen. Het worden wel 1000 liter tonnen, foto beschikbaar. Een berekening van de kosten volgt. Nelly komt morgen 8.00 uur bij ons ontbijten. Dan horen we
het allemaal.
16.00 uur, Field Band Indwe.
Zien we ze toch nog oefenen, zij het niet in Dordrecht, die volgens Phumezo veel beter zijn. En dit
was de moeite van de rit al waard.
18.00 uur, interview MMC
Het resultaat van het interview zien we in een artikel terug. Wij hebben gevraagd of dit het volgende
Dordrecht News kan zijn. Hebben de afspraken
van het vorige gesprek nogmaals herhaald. JanJ zal
dat ook nog een keer per mail doen (zie eerder dit
verslag).Gebrek aan opleiding, kennis en ervaring is
een bottleneck bij de verdere ontwikkeling van het
MMC. Is in een eerdere gesprek aan de orde geweest.
Ook de ontwikkeling van entrepreneurship.
Mavis wilde ons nog het centrum laten zien waar gezinnen worden opgevangen die hun huis verloren hebben.
Dit was bv het geval bij de overstroming van een paar jaar geleden. Is ook voor vrouwen met kinderen die
tijdelijk een eigen onderkomen nodig hebben. Wij konden het centrum niet meer vinden en het was ook te
laat.
Morgen, dinsdag nog
- 8.00 uur, Ontbijt met Nelly
- 9.00 uur, afscheid van Charlotte.
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Dinsdag

Ontbijt met Nelly.
Voor de 1000 liter waterbarrels liggen 2 offertes voor:
- Cornich Brothers Agri uit Indwe, 166.386 ZAR incl VAT
- OVK (Oos Vrijstaat Kaap) uit Dordrecht/ZA, 174.266 ZAR incl VAT.
Cornish heeft aangegeven dat ze voor die prijs ook afgeleverd worden.
De aansluitingen wil Nelly met de GardenCommittee bespreken, moeten ze met zelfwerk en eigen middelen
gaan realiseren. De Committee moet nog formeel beslissen maar er is al besloten dat de goedkoopste van
de twee de levering gegund wordt. Zodra de installatie rond is mailt Nelly foto's.
Wij zullen zorgen voor de middelen die nog uit Nederland kunnen worden overgemaakt. Dit gevoegd bij het
bedrag dat er al is, dekt de kosten van de aanschaf.
Sonja geeft Nelly in overweging een award voor de beste tuintjes van een areamanager in te stellen. Dit
stimuleert de areamanagers om hun werk binnen de area (=vrijwilligerswerk!) nog serieuzer op te pakken.
Nelly en Peter (van het department of agriculture en gewaardeerde kenner van dit metier, dus niet Peter
Greyling) zullen de jury zijn.
Nelly haalt nog even aan welke taalmisverstanden bij de container, naast alle formaliteiten, gespeeld hebben.
Er stond 'second hand bandages' op de lijst. De douane vroeg zich af wie op het idiote idee heeft kunnen
komen om gebruikte verbandmiddelen te schenken. Van dit soort ogenschijnlijk kleine dingen worden ze
argwanend.
Nelly is op dit moment 67. Zij wil tot haar 70ste doorgaan. Ze verjaart op 9 juli.
Afscheid en laatste gesprek met Charlotte van
den Berg.
Ons werkbezoek aan Dordrecht/ZA zit er op. Wij hebben
meer kunnen doen dan ik had durven hopen. Wij praten
er op onze weg nog vaak over. Wat mij, na een paar jaar
afwezigheid, opvalt is hoe belangrijk continuïteit in relaties
is. Elkaar zien en spreken is toch een bijzonder manier van
het onderhouden van relaties.
Van Dordrecht/ZA gaan we via Graaff Renet, Matjiesfontein naar Kaapstad. Vandaar via Johannesburg weer naar
huis.
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Bijlagen: Verslag besprekingen Annet en de CONSTITUTION OF THE DORDRECHT
FOUNDATION.
Bijlage 1 Verslag van Annet

Donderdagmorgen 8.30 uur Gesprek met nieuwe pastor/dominee Lisa de Bruin bij Charlotte
thuis.
Verkennende kennismaking. Foto’s van de activiteiten in de Wilhelminakerk (o.a. het jaarthema “boom van
het leven”) bekeken en besproken. Ook de volle dienst van zondag 27.11 in de NG-kerk wordt doorgenomen. In de NG-kerk wordt nagedacht over hoe Charlotte ondersteund kan worden. De basis van het contact
is immers te smal om goed contact te kunnen onderhouden.
Ook wordt gesproken over de contacten van de NG-kerk met de URC. De rekening (o.a. voor het internetabonnement) is bijna leeg. Nu wordt duidelijk waarom er niet om verlenging van het abonnement werd
gevraagd.
Het streven is wel de URC onafhankelijker te maken. Contact op basis van gelijkwaardigheid.
- Met Pleunie, Sybe, Dicky, diaconie bespreken hoe we contacten met zowel de NG-kerk als de URC continueren.
- Ik ben heel blij met Dima. Zij stelt zich actief op. Lid van de URC en ook secretaresse van de Foundation.
Haar mailadres is rapulengd@gmail.com. Ook zijn er al berichten en foto’s via de app gewisseld.
Donderdagmiddag bezoek aan de vrouwenvereniging van de URC.
In de kerkzaal wacht een groep vrouwen al op mij. Ik veronderstelde, dat het een koor was vanwege de
uniformen. Wel een beetje een blunder. We gingen niet naar een zaaltje, maar bleven in de kerk. Geen kring,
maar met een beetje kunst en vliegwerk zat ik niet meer tegenover de groep. De vrouwen bezoeken zieken
uit de gemeente en hebben andere diaconale activiteiten, maar de structuur van dit werk zou wel verbeterd
kunnen worden. Hun grote wens (best legitiem) is het opknappen van de bijgebouwen en een klein huis, dat
als pastorie kan dienen. De URC kan zich geen eigen predikant veroorloven, maar de gastpredikanten zouden
in de “pastorie” kunnen verblijven. Ook hebben de kinderen door ruimtegebrek voorafgaand aan de dienst
zondagsschool in de kerkzaal om vervolgens de gehele dienst bij te wonen.
We zingen en bidden. Eerder zijn er door Jan al foto’s gemaakt. Ook wordt met veel belangstelling gekeken
naar de foto’s van de activiteiten in de Wilhelminakerk en voorzichtig geproefd van de Wilhelmina-pepermunt. Dima overhandigt mij een brief met een beschrijving van de samenstelling van de groep, hun activiteiten
en een verzoek om hulp. Dit wil ik nader bespreken met de diaconie enz. De Anthoniuskerk in Dordrecht/NL
heeft de St Joseph parochie een gift voor opknappen gebouwen geschonken. Wij moeten eventuele rivaliteit
voorkomen.
Vergadering met leden van diverse kerken (Raad van Kerken?).
Pijnpunt is de afwezigheid van de NG-kerk in deze groep. Beschouwen zij deze kerken als sekten? Sommige
leden heb ik al ontmoet bij de vergadering van de Foundation. We beginnen met gebed en een voorstelronde.
Afgekeken van de vergadering van de Foundation bij Peter Greyling. Ook nu zitten we weer onder het afdak
bij Peter. Kerken zouden mensen moeten verbinden i.p.v. verdelen. Verheugend is, dat het gesprek gaat over
het verstevigen van contact, het uitwisselen van adressen en niet over geld. De St. Josephparochie wordt
vertegenwoordigd door Dhr. Bula (woont naast de bieb) Dima is er als vertegenwoordiger van de URC.
Louis (mag het mailadres van Dima gebruiken) van de Free Church of Christ;
The Gospelchurch of Power wordt vertegenwoordigd door mangalithembinkosi@gmail.com. Een bescheiden
man, die benadrukt, dat we moeten kijken naar wat ons bindt en niet naar de verschillen.
Ik heb beloofd in Dordrecht/NL te onderzoeken welke kerkgenootschappen en gemeenten passen bij kerken
in Dordrecht/ZA. Uiteraard wel via de diaconie, de kerkenraden enz. Het moet m.i. serieus en in vast organisatorisch verband worden opgepakt.
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Ook wordt in het gesprek benadrukt, dat de afwezigheid van de NG-kerk in dit gezelschap pijnlijk is. Zondag
zal ik dit naar voren brengen in de kerkenraadsvergadering. Iedereen droomt van het ideaal van de Regenboognatie, maar benadrukt dat rassenongelijkheid ook binnen de kerken nog steeds voorkomt.
Ik was erg opgetogen over het gesprek, vooral omdat het niet over giften ging. Louis drukte mij na afloop
een papier met een beschrijving van zijn gemeente (Free Church of Christ) in handen met aan het eind een
verzoek om geld. Toch een kleine teleurstelling.
Zondag 27.11.2016 Bezoek aan de kerkdiensten.
9.00 uur op bezoek bij de kinderen van de URC (zondagschool). Er zijn minder kinderen i.v.m. de vakantie.
De stiften, stempels en buisjes bellenblaas vallen zeer in de smaak.
9.30 uur kerkenraadsvergadering NG-kerk. Ik breng de punten van ondersteuning Charlotte en vertegenwoordiging in Raad van Kerken naar voren. Opvallend veel jonge ambtsdragers (diaconie) Eén ouderling
vraagt plompverloren om financiële steun, maar heeft daar later veel spijt van. De stormschade aan de ramen
wordt door de verzekering maar gedeeltelijk vergoed.
10.00 uur, mooie dienst met als thema “de Help mekaar gemeente” n.a.v. Galaten 3. Ook wordt het Avondmaal (Nagmaal) gevierd, worden nieuwe lidmaten voorgesteld en is er bevestiging van ambtsdragers. Om
11.15 verlaat ik de dienst om terug te keren naar de URC. Daar wordt inmiddels een preek gehouden. Die
wordt onderbroken door onze komst. Jammer, dat we niet meer van de dienst meemaken. Er wordt een
dominee uit Jamestown opgetrommeld. Ik ga eerst weer terug naar de NG-kerk, maar daar valt niet veel
meer te beleven. We krijgen een berichtje van Dima. 14.00 uur de dominee is gearriveerd. We spoeden ons
terug. De URC heeft een overzicht van het reilen en zeilen van de gemeente (Biography of our church) Ook
een goede manier om gegevens uit te wisselen. Geen verzoeken om steun. Ik noteer op gehoor de namen
Ntikama, Matoni, Erli van de wijk Yorksville; Otoh; Bonisha en Giani.
Belangrijk is het delen van ideeën. We hebben immers dezelfde uitdagingen. Laten we met elkaar delen waarin
de groei en waar onze mislukkingen liggen. Kleine stappen zetten. Echte veranderingen komen immers langzaam.
Het bovenstaande is een opsomming van de kerkelijke bijeenkomsten tijdens de week in Dordrecht ZA.
Daarin komt niet voldoende tot uitdrukking, dat deze week een diepe indruk heeft achtergelaten. De gedrevenheid, veerkracht, het enthousiasme van heel veel mensen is onvergetelijk. Geïnspireerd om aan de slag
te gaan en de contacten te leggen of waar ze al bestaan te verstevigen. Dat voel ik nu als mijn/onze opdracht.
De contacten van de kerken zijn ook verweven met het moestuinproject, de zorg voor de ouderen en de
interesse voor het werk in het ziekenhuis of voor zieken en armen. Daarin willen we zeker blijven participeren.
Elke dag brengt weer nieuwe ontmoetingen. Niet oppervlakkig, maar direct in het diepe. Een ongelofelijk
gevoel van verbondenheid met de mensen in onze partnergemeente. Dat heb ik meegenomen naar Dordrecht
ZH.
Steeds nieuwe herinneringen en verhalen schieten me te binnen, maar dat valt wat buiten het kader van dit
verslag, maar deze zullen bij presentaties (met film en foto’s) zeker aan de orde komen.
Dordrecht 6 december 2016
Annet de Vries-Koppe
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Bijlage 2
CONSTITUTION OF THE DORDRECHT FOUNDATION.
Background.
The Dordrecht Foundation seeks to develop the town and people of Dordecht by way of encouraging business, employment, cultural, sports, religious and academic activities for the benefit of all its inhabitants.
The Foundation also seeks to strengthen the relationship between Dordrecht South Africa and Dordrecht
Netherlands so as to promote private initiatives and activities between the two towns.
The Foundation seeks to achieve its goals by way of exchanging knowledge and experience, selecting and
supporting viable projects and initiatives and acting as a base for all developments.
Capital
Membership of the Foundation shall be free of charge and the Foundation shall be supported by:
1. Gifts, Inheritances and legacies.
2. Receipts from performances and lectures.
3. All other acquisitions and benefits.
Board Members.
The Board and Foundation Members shall be elected at a Special Inaugural Meeting [IGM] and shall consist
of the following members:
Chairman
Vice Chairman
Secretary
Treasurer.
Additional Members
One additional member per affiliated body will be elected at the IGM to represent their organisation.
3 additional members will elected from the floor irrespective of their affiliation.
Ex officio Members
The Mayor of Emalahleni Local Municipality or his/her representative will be appointed to the Board in an Ex
Officio position.
Term of Office
All Board and Foundation members are elected for a period of 2 years and will serve without remuneration.
An Annual General Meeting [AGM] will be held in March every year where the Chairman will
deliver a report on the Foundation’s activities for the past year.
Should any Board member resign or die that Board member should be replaced within 60 days by asking for
nominations and by holding a proper election at a Special General meeting.
Any organisation’s representative must be replaced by that organisation as soon as possible should that
member not be available to serve. That organisation should inform the Foundation of any change to its
representative.
Quorum
The normal rule of half plus one member will apply to constitute a quorum of the Board or any other
constituted meeting of the Foundation.
Governance
1. A general meeting should be held at least once a quarter.
2. A notice convening all other meetings must be circulated to all members at least 7 days prior to a
meeting.
3. An AGM must be held in March of each year where 2 weeks notice must be given to each member.
4. Proper written minutes must be taken at each meeting. Minutes will be validated only when signed
by the chairman as a true reflection of that meeting.
5. All proposals must be proposed and seconded and recorded as such.
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6. Any issue can be voted on either by a show of hands or by secret ballot where the majority will carry
the decision.
7. In the event of a tie the Chairman will have the casting vote.
DORDRECHT FOUNDATION
Representatives from different structures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sport - Mr Mbekushe
ACVV– Mrs van Rooyen
Crèches – Miss Hlanza
Business – Mr Mangali
Churches – Mr Maki
Civil groups – Mr Salon
Schools – Headmasters to be consulted
Farmers – Mr Manunga
Youth structure – Mr Msiza

Additional members
1. Mr Mlenze
2. Mr Khetsekile
3. Mr Nonyameko
Board members
Chairperson – Mr Peter Greyling
Vice Chairperson - Mr Mzwandile Bula
Secretary – Mrs Dimakatso Matshabana
Treasure – Mr D .V. Fits
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