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1. Voorwoord
2013 is voor Thalente een jaar geweest van onderzoek. Het contact in Zuid Afrika verliep
stroever omdat we een Nederlands contact persoon, waar je goed mee kunt communiceren,
misten en omdat we veel versnipperde projecten hadden. Op afstand sturen is en blijft lastig.
Voor sommige projecten hebben we moeten besluiten om deze niet te continueren en voor
2013 betekende dit een andere werkwijze. We wilden gaan werken met één project.
Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een project dat aan de doelstelling van Thalente
voldoet en dat hebben we gevonden in 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 gaat investeren in educatie en zal bijdragen 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)
Lilian Roeland, ons contactpersoon, heeft een bezoek gebracht aan Isiaiah 54 en was zeer
positief over het werk wat deze 2 dames verrichten in Zuid Afrika.
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. Tevens willen we al een aantal doelen
met jullie delen welke we in 2014 hebben gepland.
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 de bevolking van township Molweni, Isiaiah 54 en Stichting Thalente, heel erg
bedankt!
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2. Thalente
Thalente is gevestigd in Aldeboarn en is nu sinds 4 jaar actief. Thalente heeft een bestuur van
5 mensen. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter
: Halbe van der Wal
Penningmeester
: Peter Algera
Secretaris / projecten Zuid Afrika
: Nynke Akkerman
PR / Reclame
: Geke Haspels
Projecten Nederland / fondsenwerving
: Jannie Jager
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 Afgesloten projecten:
3.1.1 Transport
Na 2,5 jaar in bezit te zijn geweest van een auto hebben we besloten om hier geen geld meer
aan uit te geven. De uitgaven van onderhoud en benzine staan niet in relatie tot wat het de
projecten oplevert. Aangezien we in oktober het slechte nieuws kregen dat de auto
gerepareerd moest worden voor € 1300,- hebben we besloten om deze reparatie niet meer uit
te laten voeren. De auto is inmiddels verkocht en de opbrengst is naar Isiaiah 54 gegaan
3.1.2 Broodproject
In verband met logistieke problemen (transport en afstand) is het broodproject gestopt.
3.2 Lopende Projecten:
In 2013 hebben we de volgende projecten ondersteund:
1. Groentetuinen
2. Kinderopvang
3. Educatie
3.2.1 Groentetuinen
In 2012 zijn we dit project nieuw gestart. Tijdens het bezoek in 2013 door Ryanne Oosterbaan
is gebleken dat de groentetuinen er goed voor staan en ze voldoen aan de verwachtingen.
3.2.2 Kinderopvang
Thalente ondersteunt één crèche. De crèche is belangrijk voor de ouder(s). Deze stelt hen in
de mogelijkheid om te gaan werken en voor de kinderen is er een veilig onderkomen. Broers
en zussen kunnen naar school en hoeven niet op hun broertjes en zusjes te passen.
3.2.3 Educatie
Thalente heeft in 2013 6 kinderen structureel ondersteund om naar school te kunnen gaan.
Dit door te voorzien in het schoolgeld, de uniformen, schoolmateriaal en transportkosten.
Vaak worden deze kinderen, en hun families, ook voorzien in het levensonderhoud. Dit zorgt
ervoor dat kinderen niet thuis worden gehouden om bijvoorbeeld op hun broertjes / zusjes te
passen of te moeten werken. In 2013 waren alle kinderen over of geslaagd!
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4. Vrijwilligers
In 2013 is Lilian Roeland bij de projecten in Molweni langs geweest.
Ze was positief en heeft met projecten met ons Zuid-Afrikaans contactpersoon afgerond.
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:
12 januari: snertverkoop
In december 2012 hebben we ongeveer 500 liter snert gekookt. Een zeer arbeidsintensieve
onderneming. We danken dan ook alle vrijwilligers en sponsors die hier aan mee gewerkt
hebben. Op 12 januari 2013 hebben we via een huis aan huis verkoop de snert verkocht. De
opbrengst was € 1500,00!!
Augustus Gondelvaart
Er is gekookt voor 6 gondelende buurten.
Opbrengst € 300,00
November: Benefietbuffet
We hebben, tot onze spijt, het benefietbuffet moeten cancelen in verband met te weinig
deelname.
De activiteiten en voorlichting gaan eigenlijk altijd samen. Met de diverse activiteiten willen
we Thalente onder de aandacht brengen om zo hier in Nederland meer draagvlak te creëren en
mensen kennis te laten maken met de problematiek en de projecten in Zuid Afrika.
De site van Thalente is actueel en nu ook in het Engels beschikbaar.

6. Vooruitzichten 2014
 Thalente wil gaan uitzoeken of het mogelijk is een vrijwilligershuis te bouwen bij
Isiaiah 54. Ísiaiah54 heeft namelijk dringend ‘vrijwilligers’ nodig die hen helpen bij de
dagelijkse zorg voor de kinderen. In juli 2014 zullen 3 mannelijke studenten dit voor
Thalente onderzoeken.
 Thalente verlegt de focus naar één project namelijk Isiaiah 54.
 De sponsering van de schoolkinderen van Molweni gaat door.
 Thalente wil in Nederland diverse activiteiten organiseren om zo draagvlak en
financiële middelen te genereren.
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