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Bestuursverslag
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Delft-Mamelodi (SDM), waarin onze
activiteiten van het afgelopen jaar zijn opgenomen. Met medewerking van onze
partnerorganisatie in Mamelodi en andere betrokkenen in zowel Zuid-Afrika als in Nederland,
hebben we in Mamelodi ook in 2012 diverse projecten kunnen realiseren.
In Nederland heeft de stichting zich toegelegd op het gebied van fondsenwerving, informatie
en communicatie over de stichting en samenwerking met andere organisaties.
In de loop van het jaar werd duidelijk dat onze gemeentelijke subsidie onder vuur zou komen
te liggen. In eerste instantie rekenden wij erop dat de algemene bezuinigingsronde van 20%
ook op ons van toepassing zou zijn maar gaandeweg kwam ons ter oren dat het college
voornemens was om onze volledige subsidie stop te zetten. Een voorstel dat, ondanks onze
inspanning om dit onheil te voorkomen, in november door de gemeenteraad werd
aangenomen.
Dit heeft ertoe geleid dat ons bestuur zich, in samenspraak met onze partners in Mamelodi,
gebogen heeft over de vraag “hoe nu verder”?
Hoewel het antwoord op die vraag aan het eind van het jaar zeker nog niet uitgekristalliseerd
was, zijn er een aantal aanzetten op tafel gekomen:
1. Maak een keuze tussen de lopende projecten: welke projecten kunnen versneld op
eigen benen verder, welke projecten kunnen de betrokkenen in Mamelodi zelf meer
onder de hoede nemen en waar gaan wij mee verder;
2. Verder gaan met enkele projecten betekent dat wij ons op nog meer fondswerving
moeten richten en meer sponsoren moeten activeren, waarbij we ons realiseren dat er,
in deze tijden van crisis en schaarste, wel heel veel kapers in de subsidievijver zitten;
3. Om die reden willen wij de komende tijd onderzoeken welke mogelijkheden aansluiting
bij organisaties voor microkrediet zouden kunnen bieden. Deze gedachte wordt mede
ingegeven door het feit, dat een paar van onze lopende projecten zich waarschijnlijk
goed voor een dergelijke vorm van ondersteuning lenen.

Bosberaad 2012
Op 17 en 18 februari 2012 heeft het tweejaarlijkse Delft-Mamelodi Bosberaad plaatsgevonden
op de Loodswaai Game Ranch. Dr. David de Waal (BKS Engineering, Pretoria) was beide
dagen de dagvoorzitter.
De projectleiders presenteerden kort hun project. Deze projectevaluatie bepaalde de status en
daarmee tevens de toekomst van het project. Ook de rol van EXCO, SUCO en supervisor
Jimmy Mnisi werd besproken.
EXCO
De laatste twee jaar hebben we weinig van de betrokkenheid van EXCO gemerkt. De
afspraken die gemaakt zijn, zoals over bijvoorbeeld sponsoring, zijn niet nagekomen. Binnen
EXCO moet er dan ook een heroriëntatie en versterking plaatsvinden. Zij hebben aangegeven
dit te gaan oppakken.

SUCO
Helaas hebben we kunnen constateren dat de twee jaar geleden ingestelde
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commissie SUCO ook niet goed heeft gewerkt. Vastgesteld werd dat er wel behoefte bestaat
aan deze tussenstructuur, maar dat er in de SUCO nog te veel bestuurders en te weinig echte
werkers zitten. David de Waal stelde voor om SUCO te vervangen door een nieuwe
commissie, die uitsluitend bestaat uit de projectleiders en om deze nieuwe commissie IMPCO
(Implementation Committee) te noemen. Deze IMPCO gaat op projectniveau opereren, zal
maandelijks vergaderen en rapporteert schriftelijk aan Delft en EXCO. De voorzitter moet
worden gekozen door de projectleiders.

Supervisor (Jimmy Mnisi)
Jimmy heeft uitstekend gefunctioneerd als steun en toeverlaat bij de verschillende projecten
en bij werkbezoeken vanuit Delft. Ook hield hij zich nauwgezet aan de maandelijkse
rapportages. Het is hem daarbij niet gelukt om de informatie in een overzichtelijk vast format
aan te leveren en ook de door ons gevraagde business-/werkplannen voor de verschillende
projecten heeft hij niet kunnen leveren. Besloten werd dat hij op deze punten meer
ondersteuning krijgt.

Projecten
Uit de projectevaluatie bleek dat – ondanks de aanstelling van een supervisor – in het
algemeen genomen niet alle projecten geheel naar tevredenheid zijn verlopen en hebben
omstandigheden bij een aantal projecten voor een veranderende focus gezorgd. Besloten
werd dat we alleen verder willen met een aantal kansrijke en succesvolle projecten en met een
aantal projecten die aan bepaalde voorwaarden moeten gaan voldoen. Dit betekent dat er in
ieder geval 1 project stopgezet wordt.

• Continuering c.q. afronding van het crèches project (succesvol). In de loop van het jaar
bezien of er een vervolg gewenst/mogelijk is;

• Theater/HIV/Aids (succesvol en kansrijk). Voorwaarden: het project moet duurzaam
worden d.m.v. een goed werkplan;

• Waste management (erg kansrijk).Voorwaarden: het project moet duurzaam worden
d.m.v. een goed werkplan);
•

Volkstuinen. Voorwaarden: betere samenwerking met de school en betere rapportages;

• Computer cursus. Voorwaarden: aantal cursisten moet flink omhoog en daarom
moeten de locatie problemen op korte termijn opgelost worden;

• Cursus business management. Voorwaarden: deelnemerslijst, datum en locatie
moeten binnen 1 maand bekend zijn en de rapportage over de training/cursus moet in
maart 2012 beschikbaar zijn;
Het bakstenen project wordt stopgezet. Kan alleen nog ingezet worden bij een
concrete productievraag;

• Arts & Crafts. Dit project staat al enige tijd op eigen benen. Onze stichting overweegt
de mogelijkheid om weer aan te haken i.v.m. een nieuw Europees jongerenproject.
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De Tshegofatsong school vraagt ondersteuning voor het verplaatsen van de
groentetuin, de renovatie van de kruidentuin en de watervoorziening. In het kader van
een aantal hierboven genoemde projecten werken wij al jaren samen met deze school
voor gehandicapte kinderen, die ook samenwerken met de community. Wij willen dit
verzoek dan ook serieus beoordelen. Voorwaarden: een goed uitgewerkt voorstel/plan,
waarin de samenwerking met ons volkstuinenproject centraal staat.

Projecten in Mamelodi
- De volkstuinen (projectleider: Rapatsa en namens de school Gift Nkoana)
De tuin bood werk aan ca 25 mensen en ca 20 oudere (18+) leerlingen. Ondanks dat er tijdig
is voldaan aan de in het Bosberaad de gestelde voorwaarden blijft het een moeizaam project.
Men is er in 2012 niet in geslaagd het waterprobleem op te lossen (eigen watermeter,
waterrekening, etc.). De school betaalde ook in 2012 nog steeds de waterrekening. Vanwege
het aantal beperkingen hebben we zorgen of dit project wel duurzaam te maken is.
N.a.v. ons verzoek tijdens het Bosberaad ontvingen we van de Tshegofatsong Special School
een uitgewerkt plan voor de volkstuinen.
Het ingediende voorstel voor de tuin is nogal teleurstellend. De conclusie is dat de gestelde
doelen voor de tuin hetzelfde zijn. De school wil wel samenwerken – niet als één project, maar
met twee tuinen. Daarnaast wil de school wel iets voor de gemeenschap doen, zoals training
(onder bepaalde voorwaarden). Zolang er onduidelijkheid bestaat over de grond (uitbreiding
van de school/ruimte voor de tuin) en een verdergaande vorm van samenwerking houdt onze
Stichting het verzoek om ondersteuning aan.
- Basis computercursus (projectleider: Frank Ngoben = voormalig projectleider
bakstenenproject)
Ook in 2012 werd er een (basis) computertraining voor de mensen in Mamelodi aangeboden.
De cursus werd georganiseerd en begeleid door studenten van de Universiteit van Pretoria.
De studenten staan onder leiding van Dr. Martina Jordaan. Een van de uitkomsten van het
Bosberaad 2012 is dat de Vista Campus in Mamelodi hun computerlab ter beschikking stellen
aan de Universiteit van Pretoria om de computercursus in Mamelodi te kunnen geven.
Hierdoor zijn er geen transportproblemen en geen transportkosten meer. Dit heeft een heel
positief effect gehad op het aantal deelnemers: in 2012 is de computercursus door 300
deelnemers uit Mamelodi gevolgd.
- Theaterproject - HIV/Aids (projectleider: Busi Ka-Mgiba)
In 2012 heeft de straatjongerengroep Sesthaba Arts met een nieuwe musical “Why Me”
wederom tientallen theatervoorstellingen met voorlichting over HIV/Aids gegeven. We zijn nog
wel bezorgd dat dit project nog steeds niet zelfstandig kan draaien. In het Bosberaad 2012 is
afgesproken dat David de Waal Busi gaat helpen om haar eigen project te kunnen draaien
(duurzaam maken). In het kader van verdere professionalisering van dit project, heeft Busi,
met ondersteuning van de stichting, aan de University of Free State een workshop “creative
writing skill development” gevolgd.
- Waste management (projectleider: Elizabeth Mpyc (Baba))
Met een groep vrouwen zamelt Baba afval in een aantal wijken in Mamelodi in, scheidt dit en
verkoopt het. Daarnaast geeft ze ook voorlichting over nut en noodzaak van inzamelen van
afval. Met een startsubsidie van onze stichting is er in 2012 materiaal aangeschaft. Hiermee
kunnen de zes tot acht vrouwen, die in Mamelodi het afval inzamelen en de herbruikbare
materialen verkopen, ook veilig werken. Het is een veelbelovend project, met groeimogelijkheden. Er zijn ook gesprekken gaande met de gemeente Tswhane over dit project.

5

- Cursus business management (projectleider: Bonga van JASA)
De geplande cursus voor de projectleiders, de Young Housing Professionals (Tshwane),
alsmede de arts & crafts* mensen heeft door onvoorziene organisatorische omstandigheden
nog niet plaatsgevonden. De door de stichting beoogde doelgroep blijkt niet binnen het kader
van JASA te vallen. Inmiddels heeft JASA ons in contact gebracht met een andere instelling
die de organisatie van de cursus van JASA kan overnemen. Het contact is gelegd en de
bespreking hierover is gaande.
- Arts & Crafts Mamelodi (projectleider: Martin Lekotoko)
Het art centrum/galerie in Mamelodi draait inmiddels onafhankelijk van de stichting. We vinden
het belangrijk dat de positie van kunstenaars wordt versterkt en om dit te bewerkstelligen heeft
de stichting een aantal kunstenaars de cursus business management aangeboden (conform
gemaakte afspraak 2011). Verder werden met Martin de mogelijkheden besproken om samen
te gaan werken in een Europees jongerenproject. Een aantal organisatorische voorwaarden
werd door Martin al in de steigers gezet.
- Backyard crèches (projectleider: SOS kinderdorp Mamelodi)
2012 was het derde en laatste jaar dat de Stichting Delft-Mamelodi weer een aantal crèches
ondersteund heeft met matrasjes, dekens, speelgoed en leermiddelen. Daarnaast werden er
weer twintig vrouwen met een beurs van de Stichting Malibongwe tot crècheleidster opgeleid.
Bert Ettekoven en Marja van Leeuwen hebben wederom de renovatie van een aantal crèches
voor hun rekening genomen. Ook Octopus is met het inzetten van hun expertise bij dit project
aangehaakt.

Samenwerking in Mamelodi
Tshegofatsong Special School
Onze stichting werkt samen met de Tshegofatsong School, een school voor geestelijk
gehandicapte kinderen. De projecten in en rondom deze school zijn gericht op
kennisoverdracht en het creëren van werkgelegenheid en worden de Boipele projecten
genoemd. Boipele betekend in het Tshwane: “Trots zijn op iets dat je hebt”.
Naast de leerlingen en hun ouders kunnen ook andere mensen uit Mamelodi meedoen in de
verschillende projecten, eventueel met het oogmerk om een eigen bedrijfje te kunnen starten.
Het is belangrijk deze jonge volwassenen een toekomst te bieden.
Door een snelle groei van de school bleef de samenwerking in 2012 helaas beperkt tot het
tuinproject. Net zoals in voorgaande jaren lag het accent van dit project ook in 2012 op
training.
Family Strenghtening Programme, SOS Kinderdorp Mamelodi
SOS Kinderdorp Mamelodi is coördinator van het driejarige crèche project van de stichting. Zij
vervult een belangrijke brugfunctie tussen de geselecteerde crèches, EXCO (Mamelodi), de
Universiteit van Pretoria en onze stichting.
Universiteit van Pretoria
Een maatschappelijke stage is voor studenten van de Universiteit van Pretoria een regulier
onderdeel van het studieprogramma. In dit kader werkte de stichting samen met de universiteit
in twee projecten. Studenten van de Universiteit van Pretoria verzorgen de computertraining
voor mensen uit Mamelodi en in het crèche project werd er in overleg met SOS Kinderdorp
Mamelodi gewerkt aan het opknappen van gebouwtjes, omheiningen, buitenspeeltoestellen,
e.d.
Junior Achievement South Africa (JASA)
JASA is een NGO, gevestigd in Johannesburg, waar jonge mensen cursussen kunnen volgen
ter voorbereiding op de arbeidsmarkt en op het ondernemerschap. JASA organiseert en geeft
de cursus business management, die door de stichting wordt gefinancierd en in Mamelodi
wordt aangeboden aan geselecteerde groepen.
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Gemeente Tshwane
Door de grote veranderingen in het bestuurlijke en ambtelijke apparaat van de gemeente
Tshwane en door de minimale inzet vanuit de gemeente Delft zijn ook onze contacten in
Tshwane op een laag pitje komen te staan. Een tweetal gemeentelijke projecten zijn in
Mamelodi/Tshwane nog steeds actueel en hierover zijn van tijd tot tijd door ons nog
informatieve gesprekken gevoerd. De ontwikkeling van een stadshart rondom Station
Eerstefabrieke in Mamelodi gaat door. Alle benodigde voorbereidende procedures gingen van
start, zijn gaande of (bijna) afgerond. De nodige (beperkte) uitzettingen rond het station
hebben plaatsgevonden. Het wachten is op de eerste steen van het als eerste geplande
districtsgerechtsgebouw.
Het inmiddels gemeentelijke Housing Company Tshwane bestaat nog wel maar is voor ons
niet meer aanspreekbaar. Een groep zeer betrokken en in Delft/Nederland getrainde exambtenaren is echter bezig om zelf een woningcorporatie op te richten.
Zij zijn zeer deskundig en gemotiveerd om hun in Nederland opgedane kennis en hun ervaring
in Pretoria niet verloren te laten gaan. Zij willen zich met hun corporatie allereerst richten op
het realiseren van huurwoningen/sociale woningbouw rond Eerstefabrieke.

Samenwerking in Delft
Stichting Malibongwe
Onze stichting is in 2010 een driejarig project gestart ten behoeve van een zestigtal crèches in
Mamelodi. Veel vrouwen - vooral in de armere delen van Mamelodi - zijn aanvankelijk in eigen
huis of erf een kinderopvang begonnen, echter zonder opleiding en de noodzakelijke
voorzieningen en speel- en leermateriaal. De Stichting Malibongwe heeft de opleiding van
vrouwen tot crècheleidster (in totaal zestig vrouwen) voor haar rekening genomen.

Bert Ettekoven en Marja van Leeuwen
Zij ondersteunen op eigen initiatief en rekening dit project door in de afgelopen jaren een
aantal crèches te laten opknappen/aanpassen/uitbreiden.
Octopus Kinderopvang
In 2011 hebben de directeur en twee medewerksters van Kinderopvang Octopus een
werkbezoek gebracht aan een aantal crèches in Mamelodi. Naar aanleiding van dit bezoek
heeft Octopus als grootste kinderopvangorganisatie in Delft, aangeboden om de crèches in
Mamelodi te ondersteunen met hun expertise op het gebied van kinderopvang. Octopus heeft
een drietal crèches uitgekozen die zij willen ondersteunen: Give Them Hope, The Young Shall
Grow en The Good Samaritan. De Stichting Delft-Mamelodi ondersteunt dit project met de
aanschaf van matrasjes, dekens, speelgoed en leermiddelen.

Activiteiten in Delft
Fondsenwerving
- Loterij “Zij een kans op een toekomst – u op een reis naar Zuid-Afrika”
Op 29 november 2011 is de loterij “Zij een kans op een toekomst - u op eens reis naar ZuidAfrika” gelanceerd. De actie loopt tot 27 april 2012 - African Freedom Day -.
Er heeft op 27 april 2012 geen loting plaatsgevonden. Er waren slechts 84 loten verkocht, met
een opbrengst van € 840,00. Dit bedrag werd besteed aan het waste management project. De
deelnemers van de loterij “Zij een kans op een toekomst - u op eens reis naar Zuid-Afrika”
werden hiervan d.m.v. een brief op de hoogte gesteld. Geen van de mensen die al loten
gekocht hadden, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun geld terug te vragen. Het
hierboven genoemde bedrag is geoormerkt voor het Waste management project van Baba en
de eerste investeringen zijn reeds gedaan.
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- Statiegeldactie bij Albert Heijn
Van 3 september - 4 november 2012 heeft de statiegeldbonnenbus bij Albert Heijn in de
Choorstraat gehangen. Deze acties heeft dit jaar 200,80 euro opgebracht. Dit geld komt ten
goede aan de backyard crèches in Mamelodi.
Met dank aan de klanten en de manager van het filiaal Choorstraat van Albert Heijn.

Communicatie
- De Delftse Boekenbende - “HELLO WORLD”
Op uitnodiging van DOK heeft onze stichting op 7 oktober 2012 een stand ingericht om
kinderen van de basisscholen in Delft kennis te laten maken met het leven van kinderen in
Mamelodi en Esteli. De Delftse schoolkinderen konden aan de hand van foto’s zien hoe
kinderen in Mamelodi leven. Daarnaast hadden we quizvragen opgesteld. Deze vragen
konden beantwoord worden aan de hand van de in onze stand getoonde foto’s.
- Nieuwsbrieven
In 2012 zijn er geen elektronische nieuwsbrieven ‘DelftMamelodiNieuws’ verstuurd.
- Website van de Stichting Delft-Mamelodi
TICK webdesign onderhoudt (technisch) geheel belangeloos de website van de stichting.
FINANCIEEL OVERZICHT 2012
UITGAVEN
Delft
1 Organisatiekosten
2 Salariskosten coördinator
Mamelodí
a) Projecten
5 Projectkosten algemeen
(supervisor+projectleiders)
6 Boipele
7 HIV/Aids theater
8 Arts & Crafts
9 Junior Business training
10 FSP-Backyard crèches
12 Waste management *)
13 Gemeentelijke projecten
14 Overige projecten
b) Communicatie
17 Kosten Bosberaad
18 Kosten werkbezoek
21 Diversen

begroot
€ 1.000,00
€ 4.000,00

€ 623,88
€ 2.125,00

€ 7.000,00

€ 6.776,05

€ 400,00
€ 1.000,00
€€ 9.600,00
€ 14.500,00
€ 400,00

Totaal
INKOMSTEN
31 Fondsenwerving
32 Sponsoring
33 Giften
34 Subsidie gemeente Delft:
Terugvordering subs.2011
Waarderingssubs.2012
Projectsubsidie (SOS)

werkelijk

€ 4.350,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 43.450,00

€ 470,92
€ 4.700,00
€ 14.509,00
€ 382,92

€ 3.747,62
€ 14.494,28 **
€ 47.829,67

€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 3.300,00

€ 872,80
p.m.
€ 2.352,95

€ 10.000,00

€ -10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
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Organisatiekostenn
35 Rente
36 Uit reserveringen
38 Diversen
Totaal

€ 3.000,00
€ 800,00
€ 18.850,00
€€ 43.450,00

€ 3.000,00
€ 1.263,74
€ 35.340,18
€ 47.829,67

*) Mede door de lotenactie kan 840 Euro gereserveerd worden voor 2012 en 2013 voor
dit project
**) Betreft de DUWO-gelden die bij de Stedenband geparkeerd waren
BALANS 2012
31-12-11
Activa
Kas
Rekening-courant
Spaarrekening
Nog te ontvangen

31-12-12

Totaal

€ 310,00
€ 4.282,28
€ 55.459,88
€ 3.179,89
€ 63.232,05

€ 742,80
€ 3.025,61
€ 21.540,17
€ 2.583,29
€ 27.891,87

Totaal

€ 25.963,21
€ 1.229,03
€ 2.295,63
€ 3.250,00
€ 16.000,00
€ 14.494,18
€ 63.232,05

€ 11.491,87
€€ 400,00
€€ 16.000,00
€€ 27.891,87

Passiva
Algemene reserve
Vooruitbetaling 2012
Nog te betalen
Reservering Bosberaad 2012
Reservering projectverplichtingen
Reservering Extension5 (gemeente)

Bijlagen
Bijlage 1 - Geschiedenis van Delft-Mamelodi
Delft is vanaf het begin van de jaren tachtig betrokken geweest bij de strijd tegen de Apartheid
in Zuid-Afrika. De stad maakte deel uit van LOTA (Lokale Overheden Tegen Apartheid). De
eerste nationale voorzitter van de LOTA is de Delftse wethouder Klaas de Vries (CDA).
Na het einde van de Apartheid willen maatschappelijke organisaties en de gemeente Delft een
bijdrage leveren aan de opbouw van het nieuwe Zuid-Afrika.
(www.delft-mamelodi.nl/dutch/tshwane.htm)
In 1994 ontstaan contacten met de belangrijke maatschappelijke organisatie Sanco in
Mamelodi, een township bij Pretoria met toen naar schatting 500.000-600.000 inwoners. Die
contacten resulteren in een samenwerkingsovereenkomst van vijf jaar. De Delftse contacten
zijn met een burgerorganisatie, van een stedenband is dan nog geen sprake.
Om de samenwerking vorm te geven wordt aan in Delft het Platform Delft-Mamelodi opgericht.
Hierin zijn verschillende organisaties en de gemeente vertegenwoordigd.
Het platform dient als centrale burgerorganisatie in de samenwerking; het stimuleert de
wederzijdse contacten en samenwerking en speelt een coördinerende rol in de relatie tussen
de gemeenschappen van Delft en Mamelodi.
Uitgangspunt is dat de mensen in Mamelodi uiteindelijk moeten beslissen welke projecten ze
van de grond willen krijgen. Aan de Delftse kant wordt bekeken hoe die projecten met
specifieke deskundigheid kunnen worden ondersteund en zo nodig eventueel met financiële
middelen.
Na de verkiezingen in 1995 wordt Mamelodi bij de gemeente Pretoria gevoegd.
Inmiddels is Delft zo enthousiast over de samenwerking met Mamelodi dat wordt besloten die
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om te zetten in een stedenband. Omdat Mamelodi zelf onderdeel is geworden van Pretoria,
wordt de stedenband tenslotte aangegaan met Pretoria. Voor Mamelodi is er binnen die
stedenband een speciale plaats.
In 2000 heeft een grootscheepse gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij Pretoria
en zestien omliggende townships zijn samengevoegd tot de metropool Tshwane.
Kort daarna wordt besloten dat in de bestaande stedenband tussen Delft en Pretoria, de
nieuwe stad Tshwane de plaats van Pretoria overneemt. Sindsdien heeft Delft dus een
stedenband met Tshwane. Tijdens het bezoek van burgemeester Verkerk aan onze zusterstad
is de stedenbandovereenkomst op 7 november 2005 hernieuwd.
In de loop der jaren zijn zowel grote als kleine projecten aangepakt. Sommige projecten
vereisen uitgebreide samenwerking, zoals met de gemeente Delft, woningbouwcorporaties,
TU Delft en VNG International. Alle projecten zijn vraaggericht. De keuze voor de thema’s
wordt in Mamelodi gemaakt, waarna de stichting in Delft op zoek gaat naar relevante partners.
De grotere gemeentelijke projecten concentreren zich vrijwel allemaal rond de thematiek van
stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting en krijgen vorm in het ontwikkelen van een
Integrated Development Plan (IDP), een samenwerking voor de ontwikkeling rond het
treinstation Eerste Fabrieke, het opzetten en uitbouwen van de Housing Company Tshwane
(HCT) en de aanpak van de zelfbouw van woningen in Tshwane. Training en opleiding,
communicatie en participatie, werkgelegenheid en financiering zijn aspecten die daarin
worden geïntegreerd.
In 2004 wordt de Stichting Stedenband Delft-Mamelodi opgericht (komt in de plaats van het
Platform Delft-Mamelodi). De stichting richt zich in principe op projecten voor de gemeenschap
in Mamelodi, behalve in twee projecten (Extension 5 en HIV/Aids), waarin wordt nauw
samengewerkt met de gemeente Delft. Om onze projecten beter te kunnen organiseren wordt
in 2006 een nieuwe organisatiestructuur opgezet (zie bijlage 3).
Sommige projecten zijn inmiddels afgerond, andere projecten zijn nog in uitvoering en
natuurlijk dienen ook nieuwe projecten zich aan. In dit jaarverslag vindt u hierover meer
informatie.

Bijlage 2 - Organisatie in Delft
De Stichting Stedenband Delft-Mamelodi is de opvolger van het Platform Delft-Mamelodi
(1995), opgericht op 13 september 2004. Zij werkt samen met de eveneens private
zusterorganisatie in Mamelodi, het Mamelodi-Delft Committee (EXCO).
Doelstellingen van de Stichting Stedenband Delft–Mamelodi
De stichting geeft vorm en inhoud aan de stedenband die is aangegaan tussen de stad Delft
en de stad Tshwane. De stichting richt zich vooral op het maatschappelijke middenveld, het
particuliere initiatief en de individuele burgers. Daarbij staat de voormalige township Mamelodi
centraal;
Enerzijds is het doel van de stichting om zowel direct als indirect bij te dragen aan de
zelfstandige ontwikkeling van organisaties en burgers in de stad Tshwane, specifiek het
gedeelte Mamelodi, anderzijds staan centraal het informeren en bewustmaken van de Delftse
bevolking over de maatschappelijke werkelijkheid en de leefomstandigheden van de burgers
en organisaties in de partnerstad en hen actief betrekken bij en stimuleren tot het verbeteren
daarvan.
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De stichting verwezenlijkt haar doelen onder meer door
a. Het verlenen van gerichte deskundige, personele en materiële ondersteuning aan
projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van organisaties en burgers in Tshwane in het
algemeen en in Mamelodi in het bijzonder;
b. Het betrekken en stimuleren van Delftse organisaties, instellingen en burgers bij en voor
projecten en initiatieven gericht op Mamelodi;
c. Het stimuleren van de totstandkoming van een partnerorganisatie in Mamelodi ten behoeve
van de samenwerking voor projecten, onderhouden van contacten, ontwikkelen van
initiatieven en uitwisselen van informatie over maatschappelijke ontwikkelingen in brede zin;
d. Het informeren van de Delftse bevolking over de maatschappelijke ontwikkelingen in
Mamelodi (Tshwane), de leefomstandigheden aldaar voor de burgers en activiteiten van de
stichting, gericht op het verbeteren van die omstandigheden;
e. Het bevorderen van culturele, economische, wetenschappelijke en andere maatschappelijk
relevante contacten tussen Delft en Mamelodi (Tshwane).
De Stichting Delft-Mamelodi is een kleine organisatie met een vierhoofdig bestuur en een
vaste adviseur (aanwezig bij de bestuursvergaderingen)
Voorzitter
Corina Heuvelman
Penningmeester
Chris Smitskamp
Leden
Ellen Geurts
Wim Bot
Adviseur
Bert Ettekoven
Coördinatie & pr
Liliane van der Meer
Vrijwilligers
Taryn Bonnette
Ron en Corine van de Leijgraaf
Nieuwsbrief
Karin Hoetmer (tot 1 juni 2012)
Vertalingen (Engels)
Geertrui Geraets

Bijlage 3 - Organisatie in Mamelodi
In 2006 werd een MoU getekend door vier partijen:
- In Mamelodi: EXCO, Tshegofatsong Special School, Universiteit van Pretoria;
- In Delft: Stichting Delft-Mamelodi.
De taakverdeling
- Universiteit van Pretoria levert de studenten die als onderdeel van hun studie een paar
weken in de gemeenschap werken;
- EXCO (zie vervolg van deze bijlage) bepaalt welke projecten onderdeel zijn van de
samenwerking en zorgt ervoor dat er mensen uit hun communities bij de projecten
worden
betrokken;
- Tshegofatsong Special School faciliteert de projecten, d.w.z. dat er binnen en buiten
de
school gebruik gemaakt kan worden van bestaande voorzieningen en de uitbreiding
daarvan;
- Stichting Delft-Mamelodi betaalt de supervisor en monitoort de voortgang van de
projecten.
- EXCO
Het Mamelodi-Delft Committee (EXCO) is de onafhankelijke counterpart organisatie voor de
Stichting Stedenband Delft-Mamelodi.
De EXCO bestaat uit mensen die - meestal al heel lang - betrokken zijn bij de projecten van
de stedenband en hun sporen in de samenleving ruimschoots hebben verdiend.
Het Bestuur van de Executive Committee (EXCO) is officieel gekozen op 10 oktober 2004.
De voorzitter van EXCO is Pasty Malefo en vice-voorzitter is Magdaline Baloy.
Leden van de EXCO zijn verantwoordelijk voor de projecten, waaraan men in Mamelodi
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prioriteit heeft verleend.
- Supervisor
De supervisor, Jimmy Mnisi, draagt zorg voor de dagelijkse organisatie van de projecten en de
maandelijkse voortgangsrapportage voor de stichting en heeft een aantal businessplannen
voor projecten opgesteld. Hij is het directe aanspreekpunt voor de stichting.
- IMPCO (Implementation Committee)
SUCO (de in 2010 ingestelde kleine commissie, die de supervisor bij zijn werk
ondersteunt) is in 2012 vervangen door de nieuwe commissie IMPCO.
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