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BELEIDSPLAN voor 2019
Strategie
De stichting Sing 4 Africa is opgericht op 2 januari 2017 met als doel: kinderen uit Zuid-Afrika uit het
criminele circuit te halen door middel van educatie en begeleiding om ze zo een kans te geven op een
betere toekomst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Initiatiefneemster Willemien Schapink kwam in 2015 tijdens een werkvakantie in een opvang voor
oude mensen in Zuid-Afrika in aanraking met Nederlandse vrijwilligers die zich daar inzetten om
kinderen van de straat te houden in de hoop dat ze zo buiten de criminaliteit blijven. Zij werd
geconfronteerd met de erbarmelijke leefomstandigheden in de townships nabij de steden Port
Elisabeth en West-Cape Stellenbosch. Ook werd zij geconfronteerd met lichamelijk en geestelijk
misbruik van deze kinderen die leven in arme en vaak criminele omstandigheden.
De Zuid-Afrikaanse townships, Nederlands: woonoord, ook wel: Kasies, naar het Afrikaanse Lokasies, zijn
woongebieden aan de rand van de stad die tot de val van de apartheid voorzien werden voor "niet-blanke"
inwoners, dus de zwarte bevolking, kleurlingen en Indiërs. Sinds de val van de apartheid zijn grote projecten
bezig om de woonomstandigheden van de inwoners te verbeteren. Bron: Wikipedia

Met de gedachte dat elk klein beetje helpt, heeft zij de aanzet gegeven om de stichting op te richten
om geld in te zamelen om deze kinderen te helpen. Vrijwilligers zijn hier bezig met: kinderen
opvangen die thuis geen rustige plek hebben om hun huiswerk te maken, kinderen computerlessen
geven in de hoop dat zij ook werk kunnen vinden, jonge meisjes die zwanger zijn voorlichting geven
en kinderen opvangen, zodat ze niet op straat zwerven. In Port Elisabeth bestaat de ondersteuning uit
de aanschaf van middelen zoals computers en benodigdheden om te kunnen sporten. Er moet
gezorgd worden voor vervoer, omdat het te gevaarlijk is om de kinderen alleen over straat te laten
gaan. In Stellenbosch is geld gedoneerd aan het project Aitsa in township Kylemore om de bestrating
rond het nieuwe klaslokaal veilig te maken (elektriciteitskabels liggen vlak onder het zand).

Beleid
Met de ervaringen opgedaan in voorgaande jaren, heeft het bestuur besloten om in 2019 zich eerst te
richten op de computercursussen voor de meisjes. Er is veel tijd gaan zitten in voorlichting en werving,
maar begin 2019 zitten de groepen vol en volgen er per 6 weken 10-12 leerlingen de computercursus.
Het bestuur ziet toe op de gemaakte projectplannen en houdt tussentijdse evaluaties met de
projectleider.
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Werving van donateurs
De voorzitter en penningmeester hebben voortdurend aandacht voor de werving van donateurs.

Bestuur
De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
Het bestuur van de stichting zal minimaal 2x per jaar vergaderen om de begroting en de jaarrekening
goed te keuren.
Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur van de stichting uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Willemien Schapink- ten Hove
Nicoletta Emmens
Jan Schapink
Ada Sans-Kuiper
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