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1. Voorwoord

In 2016 heeft Thalente zich verder gefocust op het project Isiaiah 54 en hebben we het
opvanghuis voor ouderen en gehandicapten The White House (Sithembakuye) van Russell
Sthe Chili gesteund met een maandelijkse bijdrage.
Verder hebben we steun gegeven aan de school ‘Little Ones on the Bluff’
In Nederland hebben we weer mooie en nieuwe activiteiten kunnen organiseren om geld in te
zamelen. Het is overweldigend hoeveel mensen betrokken zijn bij de stichting en graag iets
willen betekenen, in welke zin dan ook
In dit jaarverslag kunt u lezen voor welke projecten Thalente zich het afgelopen jaar heeft
ingezet, wat we hebben gedaan aan fondsenwerving.
Wij willen alle donateurs, bedrijven, instellingen en vrijwilligers heel erg bedanken voor de
inzet het afgelopen jaar. We hebben mooie nieuwe dingen kunnen doen.
Zonder jullie hulp hadden we dit niet voor elkaar gekregen.
Namens Isiaiah 54, Sithembakuye, Little Ones on the Bluff en Stichting Thalente, heel erg
bedankt!
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2. Thalente
Thalente is gevestigd in Aldeboarn en is nu sinds 9 jaar actief. Thalente heeft een bestuur van
5 mensen. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter
: Halbe van der Wal per 30 juni Harm Mulder
Penningmeester
: Peter Algera
Secretaris / projecten Zuid Afrika
: Jannie Jager
PR / Reclame
: Geke Haspels
Projecten Nederland / fondsenwerving
: Johannes Nijdam (heeft in maart 2016 het
bestuur verlaten ivm andere verplichtingen)
Jitske van der Wal
Het bestuur kwam iedere maand bijeen.

2.1 Missie Thalente
De Stichting ondersteunt, door middel van fondsenwerving en werkbezoeken, kleinschalige
projecten in ontwikkelingslanden. De projekten zijn gericht op het verbeteren van de
leefsituatie van kinderen, jongeren en volwassenen. Deze ondersteuning heeft als
belangrijkste doel het overbrengen van kennis en het opstarten van lokale programma's
waardoor de mensen hun creativiteit kunnen uitvoeren en hun talenten kunnen ontdekken. Dit
alles met als uiteindelijke doel een zelfstandig bestaan. De Stichting wil via verschillende
wegen geld inzamelen waardoor er maandelijks een vast bedrag vrijkomt voor het
ondersteunen van de vaste projecten.
2.2 Dichtbij de projecten
Met dichtbij bedoelen we: meteen weten wat er met het geld gebeurt, direct zichtbaar voor
onszelf, de sponsoren en de donateurs. Kleinschalig en helder. Met dichtbij bedoelen we ook:
werken aan een goede basis voor mensen om vooruit te kunnen. Iets dat nu nog veel te weinig
gebeurt, simpelweg omdat de randvoorwaarden er niet naar zijn. Alle giften dienen zo veel
mogelijk direct ten goede te komen aan lokale projecten. In de vorm van een stichting kunnen
deze doelen gerealiseerd worden. Alle inzet van de leden van Stichting Thalente is vrijwillig
en onbetaald.
2.3 Werkwijze
Thalente geeft aan lokale projecten. Maar geven alleen is niet genoeg. Ondersteuning is
minstens zo belangrijk. Net als het overbrengen van kennis. De randvoorwaarden
ontwikkelen, zodat mensen zich kunnen ontplooien. Voor jong en oud. En heel belangrijk: dit
alles zonder zaken op te leggen. Want we zijn er niet om te vertellen hoe het moet, maar
hooguit om de goede richting aan te geven.
Bijvoorbeeld door samen te kijken naar scholingsmogelijkheden. Naar manieren om toch aan
het werk te kunnen. Door sociale activiteiten te organiseren en mensen voor te lichten over de
mogelijkheden. Mogelijkheden die er wel zijn, maar lang niet altijd benut worden. Zo willen
we helpen om een betere basis te creëren voor mensen om zich te ontwikkelen en te groeien.
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2.4 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Thalente is financieel geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van particulieren,
bedrijven, instellingen en overheden. Thalente organiseert vele activiteiten om geld binnen te
krijgen.
Thalente heeft in 2009 de ANBI status verkregen. Vanaf 1-1-2008 zijn
giften, gedaan aan goede doelinstellingen, aftrekbaar van het belastbaar
inkomen. Dit geldt alleen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

3. De Projecten
3.1 Lopende Projecten:
In 2016 hebben we de volgende projecten ondersteund:
1. Isiaiah 54
2. Sithembakuye (the White House)
3. Little Ones on the Bluff

3.1.1 Isiaiah 54
Isiaiah 54 is een crisis opvanghuis voor mishandelde, misbruikte en ouderloze kinderen.
Tevens vangt het huis tienermoeders op en worden de vaak zeer jonge moeders geholpen een
weg in het leven te vinden. Momenteel verblijven er 20 kinderen in het huis in de leeftijd van
4 maanden tot 15 jaar. Het uitgangspunt van Isaiah54 is een goed adoptiegezin voor de
kinderen te vinden zodat zij kunnen opgroeien in een "veilige" omgeving. Dit blijkt in de
praktijk niet gemakkelijk te zijn en sommige kinderen verblijven inmiddels al jaren in het
huis. Thalente heeft geïnvesteerd in educatie (schoolgeld en uniformen) en draagt bij aan de
maandelijkse levenskosten voor de baby's en peuters. De organisatie bestaat vanaf 1987 en
wordt geleid door Glynnis Dauth en Youandi Gilain (nederlandse)
We sponsoren maandelijks met babyvoeding en luiers en daarnaast ondersteunen we bij
onvoorziene kosten.
In 2016 is er geld gegaan naar een babybox. Hier in kunnen baby’s te vondeling gelegd
worden.
Verder is er geld gereserveerd voor een watertank, waarmee regenwater opgevangen kan
worden voor het doorspoelen van het toilet.
3.1.2 Sithembakuye
Sithembakuye is een opvanghuis voor ouderen en gehandicapten. Het wordt geleid door
Russell Sthe Chilli en zijn vrouw Precious. De groep ouderen en gehandicapten in Zuid
Afrika is een groep waar weinig tot geen aandacht voor is en deze mensen leven aan de
onderkant van de samenleving. In de White House worden zij opgevangen en voorzien van
zorg en maaltijden.
De maandelijkse bijdrage van Thalente wordt gebruikt voor levensonderhoud.
Er zijn wel eens wat problemen betreft de communicatie.
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3.1.3 Little Ones on the Bluff
Een kleinschalige school en opvang die naast het opvanghuis van Isiaiah 54 staat. Er gaan
kinderen vanuit Isiaiah hier naar toe maar ook kinderen uit de omgeving. Het schoolgebouw
was te klein om alle kinderen een goede plek te geven. Vandaar dat Thalente financiële steun
gegeven heeft om een bijgebouw te realiseren. Daarnaast ondersteund Thalente de school met
materialen.
Dit jaar hebben alle kinderen een schoolshirt gekregen.

4. Vrijwilligers
We willen graag ieder jaar vrijwilligers naar Zuid Afrika laten gaan om zo een goed beeld te
krijgen van de projecten. Er is een wervingsactie gestart en na verschillende gesprekken is
Renate Tjoelker aangewezen om in 2017 als vrijwilliger af te reizen naar de Zuid-Afrika.
5. Fondsenwerving en voorlichting
Thalente wil door diverse acties gelden inzamelen om zo de projecten structureel te kunnen
financieren en nieuwe projecten op te kunnen zetten.
Hieronder de diverse activiteiten op een rij:
‘De Ynbring’ voor verkoop van gebruikte spullen in Aldeboarn.
Een groot deel van de opbrengst wordt geschonken aan Thalente. De gemiddelde opbrengst
per maand is tot op heden € 150,-. Hier zijn wij de Ynbring ontzettend dankbaar voor.
De Ynbring wordt gerund door vrijwilligers en heeft een sociale functie binnen het dorp.
19 maart: Violenverkoop
Op 19 maart hebben we met een grote groep vrijwilligers violen verkocht in Aldeboarn.
Een groot succes met als opbrengst € 650,00
4 juni: Ite om’eBoarn. Een festival met eten en muziek georganisserd in samenwerking met
café Moeke de Bruin en kok Marius van der Horst. Een groot succes! Opbrengst € 790,00
We hebben ook in 2016 diverse giften ontvangen waar we zeer dankbaar voor zijn.

6. Vooruitzichten 2017
➢ Thalente wil zich meer gaan richten op het werven van vrijwilligers om zo de
projecten te kunnen bezoeken en screenen.
➢ Thalente heeft voor 2017 diverse activiteiten op de agenda om zo draagvlak en
financiële middelen te genereren. Een grootschalige activiteit zal een Marche
Gourmand zijn in samenwerking met de Protestantse gemeente van Aldeboarn.
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