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1. Voorwoord

Alweer een jaar voorbij, een jaar waarin we weer veel hebben kunnen doen.
Vanuit het bestuur is een bezoek gebracht aan de projecten. Zo kon eindelijk face to face met
Bright worden gesproken, afspraken konden worden gemaakt en nieuwe projecten konden
gezamenlijk worden uitgezet. Het dichtbij aanwezig zijn is erg belangrijk om zo de feeling te
kunnen houden. Op afstand blijft het toch lastig om goed overzicht te houden. Hiervoor is ook
vertrouwen nodig. Na een bezoek kun je weer volop terecht zeggen, we doen het goed en het
geld wordt goed besteed. In 2012 is er vanuit Thalente drie keer een bezoek gebracht aan de
projecten.
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.
Wat er dit jaar minder goed ging was het transport. Hoewel we zo blij waren met de aanschaf
van de auto in 2011 blijkt nu dat we hier erg veel onkosten aan blijven houden.
Tijdens het bezoek in januari zijn er al vele reparaties gedaan en in oktober bleek dat er
wederom een grote reparatie om de hoek kwam kijken. Zo groot dat we moeten hebben
besluiten dat de kosten van het transport niet opwegen tegen de effectiviteit met betrekking tot
de projecten. Eind dit jaar hebben we daarom alles op een rijtje gezet. Voor sommige
projecten hebben we moeten besluiten om deze niet te continueren en voor 2013 betekent het
een andere werkwijze. Thalente wil nog meer projectmatig gaan werken, zoals bij het anti
drugs project. Wij willen projecten ondersteunen met als doel dat na de ondersteuning het
project zelfvoorzienend is.
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 2013 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 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 eerste instantie in Zuid-Afrika,
maar op langere termijn wellicht ook in andere ontwikkelingsgebieden. 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 Benodigde 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 Sieradenproject:
Het sieradenproject heeft weinig afzet gekend in de regio waar Thalente werkzaam is.
De mensen hebben op diverse markten gestaan maar de verkoop was niet afdoende om er een
goed lopend project van te kunnen maken.
3.1.2 Micro Krediet
Het doel van dit project was dat Bright mensen zou helpen bij het vinden van een baan. Dit
door mensen te ondersteunen bij het opmaken van een CV en bij het vinden van diverse
vacatures. Vorig jaar hadden we al geconstateerd dat in de omgeving het nog best lastig is om
een baan te zoeken. Lillian Roeland heeft nu een facebook pagina opgericht waar actuele
vacatures in de buurt van Durban worden getoond. Deze haalt zij van diverse sites. We hopen
hiermee toch een steentje bij te kunnen dragen aan de mensen die op zoek zijn naar een baan.
Hieronder een van de reacties:
Thank you so much wishing you a happy x mass and happy new year thank you for the good chances
you giving to us to get jobs as it so difficult to get jobs.

3.1.2 Transport
Na 1,5 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 staat nu in de verkoop.
3.1.3 Weeshuis Sithembakuye
De donatie die Thalente deed was het weeshuis maandelijks van fruit voorzien. Nu we geen
auto meer hebben en de afstand naar het weeshuis erg groot is hebben we besloten om dit niet
meer te doen. Het weeshuis was nog een ‘kindje’ van de beginjaren toen Thalente is
opgericht. Uiteindelijk past het niet volledig in de doelstelling omdat het geven van fruit niet
resulteert tot zelfvoorziening. Het betekent niet dat het weeshuis nu volledig uit ons vizier is.
Het kan heel goed zijn dat we in de toekomst nog wel eenmalige projecten zullen
ondersteunen.
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3.2 Lopende Projecten:
In 2012 hebben we de volgende projecten ondersteund:
1. Groentetuinen
2. Kinderopvang
3. Anti drugs campagne
4. Transport
5. Educatie
6. Kleinschalig
7. Weeshuis Sithembakuye
3.2.1 Groentetuinen
In 2012 zijn we dit project nieuw gestart. Tijdens het bezoek in januari zijn er 4 groentetuinen
aangelegd en met groot succes. Het opzet van de groentetuinen is in samenwerking met Ids en
Tine Hemminga tot stand gekomen. Zij hebben een bedrag gedoneerd om dit te kunnen
realiseren. Twee van de groentetuinen bevinden zich bij een crèche. Hierdoor worden ook de
kinderen die de crèche bezoeken voorzien van verse groenten.
3.2.3 Kinderopvang
Thalente ondersteunt een drietal crèches. In januari hebben we de crèche van gogo Lilian
ondersteund met nog een aantal bouwmaterialen zodat de crèche afgebouwd kan worden. De
bouw gaat gestaag door.
De crèches zijn erg belangrijk voor de ouder(s). Dit 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.
3.2.4 Anti drugs campagne
In samenwerking met Gwala Vumani is Thalente in 2011 een antidrugs campagne gestart
onder de inwoners Molweni. Het betreft hier een New Killer Drugs genaamd Whoonga. Het
wordt gemaakt van hiv-medicijnen, rattengif en waspoeder en is zeer gevaarlijk. De gevolgen
van dit gebruik zijn afschrikwekkend. Hiv patienten verkopen hun medicijnen waardoor ze
zullen sterven en de gebruikers krijgen na 1x gebruik zware pijnlijke lichamelijke
afkickverschijnselen. Thalente heeft destijds eenmalig een financiële bijdrage gedaan waar
promotiemateriaal van kon worden gefinancierd. In de gemeenschap Molweni krijgen mensen
voorlichting en worden op de scholen lezingen gehouden over deze gevaarlijke drugs.
Het project is in 2012 breder neergezet. Zo is er een bootcamp opgericht. Hier worden mensen
opgevangen en worden ze door middel van activiteiten gerehabiliteerd. De mensen betalen
een eigen bijdrage waardoor dit project zelfvoorzienend is. Thalente heeft met behulp van het
Antonius Ontwikkelfonds dit project ondersteund door middel van de aanschaf van een 30 tal
bedden. Erg blij waren we met het nieuws dat dit Gwala Vumani in ZuidAfrika een prijs heeft
gewonnen voor zijn Sakhisizwe Community Project.
3.2.6 Educatie
Thalente heeft in 2012 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 2012 hadden alle kinderen goede rapporten!
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3.2.7 Kleinschalig
Leefruimte
Tijdens het bezoek in januari is er voor een oma een kamer aan haar eigen huis bijgebouwd.
Deze oma werkt en zorgt daarnaast voor haar eigen kinderen en kleinkinderen. Ook schroomt
ze niet om, zolang er plaats is, kinderen vanuit de community op te vangen. Ook hier speelt de
werkloosheid van de ouders een grote rol waardoor het alleen voorzien in de basisbehoeften,
al erg ingewikkeld is.
Levensonderhoud
Thalente ondersteunt een aantal families in hun levensonderhoud. Met als doel dat kinderen
naar school kunnen (blijven) gaan om zo hun kansen in de toekomst op de arbeidsmarkt te
vergroten. Vaak moeten kinderen al vroeg gaan werken om zo hun familie in
levensonderhoud te kunnen voorzien, met het kleine beetje steun van Thalente voorkomt dit
schoolverzuim.
Bright haalt een keer per week Brood op en een keer per week kan zij levensmiddelen en
kleding ophalen bij de organisatie Focus on Ithemba. Dit deelt Brigt uit in de community.
Beiden krijgt Bright gratis en zitten de kosten alleen in het transport.
Bright kent de mensen en weet waar de basisvoorzieningen het hardst nodig zijn.
4. Vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben driemaal vrijwilligers de projecten van Thalente bezocht. Lillian
Roeland en Nynke Akkerman zijn in januari 3 weken naar Molweni geweest.
Zij verbleven in een B&B vlakbij het township en dus bij Bright.
In augustus hebben Reina en Caren van Triest 1 maand vrijwilligerswerk verricht via
Thalente.. Zij verbleven en werkten in het weeshuis Sithembakuye. Ryanne Oosterbaan reisde
voor de 2e keer richting Zuid Afrika. Later nog vergezeld door haar vriendin Floor, beiden
verbleven voor de 2e keer in weeshuis Sithembakuye. Allen hebben een onvergetelijke tijd
gehad. De kennismaking met de cultuur en de mensen wordt niet snel vergeten. Thalente
vindt het erg belangrijk dat de projecten regelmatig worden bezocht. De enige manier om
dichtbij te zijn.
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:
18 februari: Benefietbuffet
Zeilschool Pean stelde wederom hun locatie beschikbaar. Daarnaast hartverwarmend dat
dezelfde vrijwilligers van vorig jaar wederom vol enthousiasme, een fantastisch buffet hebben
weten te bereiden. Dit jaar waren er 65 gasten en is het geheel tot stand gekomen met een
totaal van 16 vrijwilligers (koks, muzikanten, taxichauffeurs etc.). De opbrengst was meer dan
€ 1000,-
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24 maart: bloemetjesverkoop
We waren net iets te laat voor de violen dus werden het perkplanten. Met een hele groep
vrijwilligers hebben we het dorp voorzien van perkplanten. Met name de Afrikaantjes waren
erg in trek. De totale opbrengst was rond de € 600,-.

24 augustus Gondelvaart
Dit jaar heeft Thalente het Boarnster cafe restaurant ’t Fryske Hynder geholpen door middel
van het inzetten van vrijwilligers. In ruil voor de ondersteuning kreeg Thalente een
vergoeding. Thalente heeft op de donderdagavond met de kinderdisco en vrijdags de gehele
dag geholpen. Daarnaast konden buurten de zogenaamde werkzaterdag (week voor de
gondelvaart) en de vrijdags met de gondelvaart eten bestellen. Een leuk initiatief waar we van
hopen dat het volgen jaar nog meer aftrek zal krijgen. Dit projekt leverde € 359,= op.
10 november Veiling
Een geweldig idee!! Het was dan ook zeer geslaagd. In totaal hadden we maar liefst 23
veilingstukken. Vrijwel allemaal ter beschikking gesteld door Boarnsters. De veiling vond
plaats in ’t Fryske Hynder. De Boarnster Skuorresjongers en de Grouster top 100 band Bunch
zorgden geheel belangeloos voor de muzikale ondersteuning.
Al met al een geweldige opbrengst van bijna € 3000,-.
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.
In 2012 hebben we drie keer een nieuwsbrief verspreidt, deze nieuwsbrief wordt tevens in de
plaatselijke dorpskrant, de Tuorkemjitter, geplaatst. Daarnaast zijn er met regelmaat
persberichten in het middelpunt geplaatst. In februari is er in alle groepen van school de
Sevenaer (welke in 2011 een sponsorloop voor Thalente heeft gehouden) een presentatie
gegeven over de projecten. Op deze manier konden de kinderen zelf zien waar hun geld aan is
besteedt.
6. Vooruitzichten 2013
 Thalente wil de site in het Engels weergeven zodat de mensen in Zuid Afrika kunnen
lezen wat wij hier doen en ook daar een groter draagvlak ontstaat met betrekking tot
de stichting.
 Thalente wil de projecten zoals die nu staan omschreven continueren;
 Thalente wil in Nederland diverse activiteiten organiseren om zo draagvlak en
financiële middelen te genereren.
 Thalente wil stimuleren dat meer mensen vanuit Nederland, als vrijwilliger, de
projecten in Zuid Afrika gaan bezoeken.
 Thalente wil door het organiseren van diverse activiteiten meer draagvlak creëren en
geld inzamelen op een leuke manier.
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Balans per 31 december 2012

Rabobank rekening courant
Raboank bedrijfsspaarrekening
Kas

2012
€
2.072,90
414,29
1.156,81

2011
€
1.181,62 Nog te besteden
6.758,25
638,68

2012
€
3.644,00

2011
€
8.578,55

3.644,00

8.578,55

3.644,00

8.578,55

Financieel overzicht 2011 en 2012
2011
Beschikbaar uit vorig boekjaar
Vaste donaties
Overige giften
Opbrengst acties

€
13.583,17
10.000,00
7.013,56
3.516,18

€

€
8.578,55
8.984,33
2.797,00
5.849,35

34.112,91
Af:
Kosten acties en publiciteit
Kosten eigen organisatie

1.262,27
803,77

2.490,12
299,48
2.066,04
32.046,87
23.468,32
8.578,55

Totaal beschikbaar voor doelstelling
Besteed aan doelstelling
Overschot/tekort

Begroting 2013
2013
€
€
€
3.644,00
9.000,00
3.000,00
4.500,00
26.209,23
20.144,00

2012

1.000,00
400,00
2.789,60
23.419,63
19.775,63
3.644,00

1.400,00
18.744,00
15.000,00
3.744,00

Toelichting op het financieel overzicht van 2011
Vaste donaties
€
8.984,33
Overige giften
Stichting Emmaus Koudum
St. Antonius Zorggroep
Team Thuisbegeleiding TZWF
Overige giften (11 personen)
Overige acties
Thalentebuffet
Sokkenverkoop
Plantjesactie
Veiling
Snertverkoop*
*opbrengsten t.g.v. 2013 (ca. € 2.250)
Besteed aan doelstelling
Maandelijkse betalingen aan Bright
Bedden Whonga Bootcamp
Overige

€
750,00
1.135,00
350,00
562,00
2.797,00
Opbrengsten
€
1.812,25
76,00
1.238,60
2.722,50
0,00

Kosten
Netto
€
€
755,06 1.057,19
0,00
76,00
624,36
614,24
0,00 2.722,50
755,47 -755,47

5.849,35

2.134,89 3.714,46

€
14.695,12
1.135,00
3.945,51
19.775,63
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