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Doelstelling
De stichting Breadline Africa Nederland heeft ten doel het werven van fondsen en andere middelen voor
hulpverlening en ontwikkelingshulp in zuidelijk Afrika. De fondsen worden geworven door het houden van
charitatieve acties, door verrichten publiciteit via de website en door het aanschrijven van donateurs,
instellingen en bedrijven.
Sinds 2015 is Breadline Africa zich meer op infrastructuren gaan richten die de vroege ontwikkeling van
kinderen tussen de één en zes jaar ondersteunen, de zogeheten Early Childhood Developments, en op
alfabetisering van kinderen. Op dit moment is Breadline Africa één van de grootste leveranciers in ZuidAfrika van omgebouwde zeecontainers voor armoedebestrijding en hebben wij meer dan tweehonderdvijftig
containers geplaatst in door armoede geteisterde buurten door het hele land.
De focus ligt op drie gebieden:
•
Mandela Day Library Project: een containerproject, in samenwerking met het Nelson Mandela
Centre of Memory, dat bibliotheken huisvest in omgebouwde zeecontainers voor achtergestelde scholen
door heel Zuid-Afrika;
•
Early Childhood Development Centres (kinderdagverblijven): infrastructurele projecten voor voorschoolse opvang via zeecontainers die omgebouwd zijn tot klaslokalen, toiletfaciliteiten of gaarkeuken;
•
Initiatieven en speciale gemeenschapsactiviteiten: uitstapjes naar de zee; voedselprogramma’s en
schoolleerpakketten.
Organisatie
Het bestuur in Nederland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen
beloning.
Het verslag betreft de activiteiten van 1 april 2017 tot 1 april 2018. Er is voor een gebroken verslagjaar
gekozen om in lijn te lopen met de andere Breadline Africa organisaties, die dit als boekjaar hanteren.
Breadline Africa Nederland maakt deel uit van Breadline Africa (Internationaal) met daarnaast organisaties in
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika. Breadline Africa in Zuid-Afrika (BLA SA) heeft een kantoor in
Kaapstad. Voor een gedeelte van de fondsenwerving, voor de financiële administratie, voor het selecteren
van de juiste projecten en voor het monitoren maakt Breadline Africa Nederland tegen betaling gebruik van
de service van het kantoor van in Kaapstad. Hierdoor werken wij in Nederland direct mee aan het scheppen
van werkgelegenheid voor kansarmen in Zuid-Afrika.
Focus
De speerpunt van de hulp van Breadline Africa is het verbouwen en geschikt maken van afgedankte
zeecontainers voor het gebruik als bibliotheek, kindercrèche, soepkeuken, opleidingslokaal, peuter- en
kleuteronderwijs (early child development ECD) e.d. Breadline Africa focust haar werkzaamheden thans
grotendeels op projecten die te maken hebben met de vraag naar en het plaatsen van containers waarbij er
enkele uitspringen die zij zelf (of samen met één of meerdere partners) uitvoert. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om een beperkt aantal kleinere projecten te subsidiëren.
De nadruk valt op jongeren variërend van baby tot jongvolwassene. Zo kan gedacht worden aan
kindercrèches, peuter-en kleuteropvang, soepkeukens, bibliotheken, opleidingslokalen, containers voor
gezondheid en hygiëne (toiletten) etc. Soms kan de daarvoor benodigde opleiding eveneens worden
gesubsidieerd.
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Breadline Africa richt zich op de ondersteuning van projecten die uit de arme gemeenschappen zelf
ontstaan. Daardoor is de motivatie om het project te realiseren en goed te laten lopen aanwezig.
Internationaal gerealiseerde projecten
In het verslagjaar zijn veel projecten in internationaal verband gerealiseerd. Door bundeling van krachten en
fondsen hebben wij door de jaren heen de nodige projecthulp kunnen verschaffen. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de Engelstalige website waar u de jaarverslagen en rapporten kunt downloaden:
www.breadlineafrica.org/what-we-do
Emerge Kinder Fonds:
Op 30 maart 2018 hebben de besturen van van de Stichting Emerge Kinder Fonds en Stichting Breadline
Africa Nederland een verklaring opgesteld met daarin de wens dat de Stichting Emerge Kinder Fonds opgaat
in de Stichting Breadline Africa.
CBF:
Op 27 februari 2017 werd Breadline Africa Nederland het CBF-keurmerk toegekend.
Bestuur
Het bestuur is per 1 april 2018 als volgt samengesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mr. Hendrik Struik
Nancy van Bilsen
Derick Allaway
drs. Marijke Schep
Mariëlla Norman
Stacey Peck Msc

-

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Het Breadline Africa Nederland bestuur kwam dit jaar twee keer bijeen:
•
17 juni 2017
•
23 oktober 2017
In november 2017 werd een algemene vergadering van het internationale Breadline Africa bestuur in Londen
gehouden. Twee van onze Nederlandse bestuursleden namen daaraan deel. Reis- en verblijfkosten werden
door de bestuursleden uit eigen middelen betaald.
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