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Algemene gegevens 
RSIN of fiscaal nummer   853895491  

Post- en vestigingsadres  Vlasrootweg 6, 6562ZG Groesbeek 

Telefoonnummer    06 – 23637338 

E-Mail     info@ugukidz.nl 

Website    https://www.ugukidz.nl/ 

Facebook    https://www.facebook.com/childrenofgamalakhe/  

Kamer van Koophandel nummer 60403861 

Bankrekeningnummer   NL44 INGB 0006 5507 05 

Bestuur     Joke Stoffelen  voorzitter 

     Michelle Kuijpers secretaris 

     Louise van der Waart penningmeester 

     Anja Vogelzang  algemeen bestuurslid 

     Robert van der Plas algemeen bestuurslid 

      

Op de website van de stichting worden de bestuursleden 

gepresenteerd. Het bestuur werkt met een jaarplanning en 

vergadert minimaal vier keer per jaar. 

 

Beloningsbeleid bestuur De bestuursleden werken onbezoldigd en er is geen 

onkostenvergoeding. 

Financiële jaarverslagen  Zie de financiële jaarverslagen met verantwoording op de 

website. 

Vaststelling beleidsplan 2021 Het beleidsplan 2021 is vastgesteld op de 

bestuursvergadering van 18 februari 2021. 

  

Missie 
Stichting Ugu Kidz zet zich in om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken aan de 

kinderrechten van de meest kwetsbare kinderen in de township Gamalakhe, Zuid Afrika.  Ook 

kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking hebben recht op liefde, bescherming en 

veiligheid. En recht op een kans om een toekomst op te bouwen. De aandacht ligt daarom op een 

veilige leefomgeving voor de kinderen, het aanbieden van individuele medische zorg, het geven van 

onderwijs aan de kinderen en de families.  

Doelstelling 2021 
De stichting wil in 2021 twee doelen realiseren: verduurzaming en aansluiten bij de wensen en 

behoeften van het centrum. 

1. Verduurzaming 

De stichting wil in 2021 werken aan het verduurzamen van het centrum. Bij de oplevering van het 

centrum zijn er watertanks geplaatst, zodat men minder afhankelijk is van de watertoevoer. In 2021 

willen we zonnepanelen realiseren. Hierdoor worden twee subdoelen gerealiseerd: 

• Het centrum wordt onafhankelijk van de elektriciteitsvoorziening. Deze is onbetrouwbaar. Al 

bijna dertien jaar worstelen de mensen in Zuid Afrika hiermee. In de praktijk betekent dit dat 

de elektriciteit in tijden van tekorten dagelijks enkele uren wordt afgesloten.  
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• We leveren een bijdrage te leveren aan een duurzaam leven in het centrum. Niet alleen 

vanuit het oogpunt van milieu maar vooral ook heel praktisch: hoe minder kosten men kwijt 

is aan de noodzakelijke energie en aan water, hoe meer geld er overblijft voor de 

ondersteuning en ontwikkeling van de kinderen.  

 

2. Aansluiten bij de wensen en behoeften  

Daarnaast wil de stichting aansluiten bij de wensen en behoeften van de kinderen die gebruik maken 

van het centrum. 

Activiteiten 
De acties van de stichting zullen in 2021 gericht zijn op het verwerven van voldoende gelden voor het 

plaatsen van zonnepanelen die voorzien in de volledige behoefte aan elektriciteit. Hiervoor worden 

presentaties gegeven, aanvullende fondsen geworven en sponsoracties opgezet. 

Voor het aansluiten bij de behoeften en wensen van de kinderen, wordt door Endleleni contact 

onderhouden met de manager van het centrum. Op basis van de wensen en behoeften en onze 

financiële mogelijkheden, worden de kosten van materialen en dergelijke betaald. 

Doelgroep 
Kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking in de township Gamalakhe, Zuid Afrika. 

Organisatie 
Stichting Ugu Kidz is gevestigd in Nederland en dat is op grote afstand van Zuid Afrika. Hieronder 

leggen we uit op welke wijze de zorg voor de kinderen en het toezicht op de besteding van de gelden 

is geregeld. 

• Othandweni Daycare Center 

Othandweni Daycare Center (NGO) is verantwoordelijke voor de dagelijkse zorg voor de kinderen die 

het centrum bezoeken. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het eigendom en beheer grond / 

gebouw Mark Adamsson Centre. Het centrum stond tot januari 2021 onder leiding van mrs. Sibongile 

Biyela. Zij was zelf moeder van een kind met een beperking en initiatiefnemer van het centrum. In 

januari 2021 komt zij te overlijden. Zij wordt in februari 2021 opgevolgd door mrs. Tembi Luvuno. Zij 

wordt bijgestaan door een staf van medewerkers. Deze staf krijgt sinds 2015 ondersteuning van het 

Netcare Margate Hospital. Medewerkers dragen zorg voor een medische screening bij alle kinderen, 

ondersteunen bij de opleiding van de verzorgers en stellen zij hun orthopedische, oogheelkundige en 

tandheelkundige deskundigen beschikbaar. 

• Solera Audatex Foundation 

Deze foundation is verbonden aan Solera Audatex Zuid Afrika. De operationele kosten van het 

centrum worden betaald door de foundation. Zij werken met toezeggingen voor steeds een periode 

van 3 jaar. Het betreft dat salaris van de staf, kosten als voedsel, energie, etc. Endlelei onderhoudt 

contact met hen en stelt de financiële begroting voor het centrum op. Door corona en de gevolgen 

hiervan voor de economie en de druk op het bedrijfsleven in Zuid Afrika, staat de financiering steeds 

onder druk en wordt er stevig gelobbyd door Endleleni om de financiering te continueren. 

 



 

• Endleleni 

Endleleni (NGO) coacht medewerkers van het Othandweni Centre en ziet toe op besteding van de 

gelden van Stichting Ugu Kidz. De stichting opereert vanuit Zuid Afrika. Zie meer projecten van deze 

NGO op http://umusaproject.com/ 

Onze contactpersoon is Elize Coetzee. Het dagelijks bestuur van Stichting Ugu Kidz onderhoudt 

regelmatig contact met haar en spreekt haar eens per kwartaal digitaal. 
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