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Ad. 1     Oprichting en doelstellingen Stichting 

Oprichting stichting:  8 december 2004. De Stichting is gevestigd te Nijeveen en ingeschreven bij de KvK 

Drenthe onder nummer 04075599. 

 

In het algemeen is de doelstelling van de Stichting Philadelphia Namibië in Nederland: het voeren van 

fondswervingsacties ten behoeve van de Philadelphia Foundation te Namibië. 

 

In de statuten zijn hiertoe de volgende artikelen opgenomen: 

 

De Stichting heeft ten doel: 

 

1a.  De kwaliteit van zorg en hulpverlening aan weeskinderen binnen hun gemeenschappen te 

verbeteren. 

1b.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

2.  Naar dit doel wordt gewerkt door de capaciteit van de verzorgers en de gemeenschap, waarin de 

kinderen leven, te versterken, armoede te bestrijden en psychosociale hulpverlening aan deze 

kinderen te geven, om hen zo weer een toekomst te kunnen bieden. 

Ad. 2 Samenstelling bestuur 31 december 2013 

Dhr. A.W. van der Woerd  voorzitter 

Mw. A. Toebes-de Koning   secretaris 

Mw. B. M. van der Linden-Bron  penningmeester 

Mw. H. Davelaar- Broer   bestuurslid 

Vacature          bestuurslid 

Vergadering bestuur 

In het jaar 2013 heeft het bestuur acht maal vergaderd en wel op de volgende data: 

08-01-2013 

28-01-2013 

11-03-2013 

09-04-2013 

27-05-2013 

17-06-2013 

07-10-2013 

18-11-2013 

 

De notulen van deze vergaderingen liggen ter inzage bij de secretaris, Mevr. A. Toebes-Koning te 

Barneveld. 

Bestuurswisseling 

Op 27-5-2013 is er een vacature vervuld door het aantreden van mw. H Davelaar-Broer als bestuurslid. 

Per 31-12-2013 is er nog een vacature voor de functie van bestuurslid. 

 

Op 1 januari 2014 zal het bestuur dus als volgt zijn samengesteld: 

 

Dhr. A.W. van der Woerd  voorzitter 

Mw. A. Toebes-de Koning   secretaris 

Mw. B. M. van der Linden-Bron  penningmeester 

Mw H Davelaar-Broer   bestuurslid 

Vacature    bestuurslid 
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Ad. 3 Relaties met Namibië 

De Nederlandse Stichting ñPhiladelphia Namibi±, stichting voor weeskinderen in Noodò heeft een 

zusterrelatie met de ñPhiladelphia Foundation for Orphans in Distressò waarvan de 

projectleidster/manager is:  Mevr. E.D.C. van den Berg. Deze Foundation is gevestigd te Grootfontein, 

Namibië. 

Het jaar 2013 

In het jaar 2013 is Stichting Philadelphia Namibië voortgegaan met het inzamelen van fondsen voor het 

weeskinderenproject in Namibië. 

 

Ook dit jaar zijn kerken in het hele land aangeschreven met het verzoek collectes te houden of ons 

project een gift te schenken.Meerdere kerken  hebben besloten het project (opnieuw) te ondersteunen. 

 

Veel scholen zijn weer bezocht waar presentaties werden gegeven over het land Namibië en het werk 

van de Philadelphia Foundation in het bijzonder. 

 

Tenslotte blijven wij actief zoeken naar nieuwe donateurs die ons eenmalig óf periodiek willen 

ondersteunen. 

 

In het voorjaar en in het najaar van 2013 verscheen weer een nieuwsbrief van de Stichting en deze werd 

naar alle donateurs, kerken en scholen gezonden en ook gebruikt bij het stand werk om de Foundation 

bekendheid te geven. 

Ad.4  Gevoerde acties 

Gevoerde acties in Nederland 

Huis-aan-huiscollecte in Barneveld 

In de eerste week van maart werd in de gemeente Barneveld een huis-aan-huiscollecte gehouden welke  

ú 3.466,89 opbracht.  

Hartelijk dank aan de 78 collectanten die dit prachtige bedrag collecteerden. 

Bedrijven 

Dit verslagjaar ontvingen wij van  bedrijven een bedrag ad. ú 300,00.  

Dit jaar is er geen speciale actie gevoerd. 

Actie kerken 

Als reactie op de verzonden najaarsnieuwsbrieven naar de kerken zijn er meerdere giften ontvangen. In 

2013 reageerden 44 kerken positief en ontvingen wij van deze kerken een gift. 

In verschillende kerken zijn er reguliere collectes gehouden tijdens de diensten en zo ook in bijzondere 

diensten, t.b.v. de Philadelphia Foundation. 

In totaal werd in 2013 hierdoor  ú 13.748,10 ontvangen, een mooi resultaat. 
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Scholenproject 

Ook dit jaar werden weer basisscholen bezocht door 

een vrijwilliger van de stichting, Piet van den Berg, in 

Nederland.  

Meerdere scholen hebben zo mee gedaan om gelden 

te verzamelen voor projecten van de stichting in 

Namibië. 

In 2013 deden 43 scholen mee aan acties voor de 

Foundation. Presentaties over het werk van de 

Foundation werden op 39 van deze scholen gegeven. 

Vooral de inbreng van de zes scholen van de 

Hervormde Schoolvereniging in Nijkerk mag hierbij in 

het bijzonder worden genoemd. 

De opbrengst van die scholen bedroeg ú 4.686,32 

waarbij de kinderen van de Joh. Calvijnschool in Nijkerkerveen met een sponsorloop heel erg hun best 

deden en een bedrag ad. ú 2.292,36 bij elkaar renden.  

 

In het kalenderjaar 2013 werd van de scholen een totaal bedrag ad. ú 16.566,59 ontvangen. Dit bedrag is 

ingezet voor de volgende doelen: 

 

1. Praktische hulp aan wezen en kwetsbare  kinderen, zoals het verstrekken van een deken aan de 

weeskinderen en inzetten van een rollator en rolstoel. 

 

2. Verhoging van de voedselzekerheid/ Permacultuur 

 

3. Promotie en organisatie evangelisatie en 

bijbelclubs en het uitdelen van Bijbels aan 

kinderen. 

 

4. Ondersteuning in de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden. 

 

Voor het jaar 2014 zijn er nieuwe afspraken 

ingepland bij basisscholen om het werk van de 

Foundation onder de aandacht te brengen. 

Op de meeste van deze scholen worden 

presentaties over het werk van Philadelphia 

gegeven. 

 

5. Verstrekking van dagelijkse schoolmaaltijden aan ruim 150 kleuters. 

 Statiegeldactie 

Gedurende het jaar 2013 is er een actie geweest, van januari t/m juni 2013,  binnen de COOP om 

statiegeld bonnen in te leveren voor de stichting. 

 

En is er structureel in de geref. kerk vrijgemaakt in Barneveld een kastje waarin de gemeenteleden de 

statiegeldbonnen van de Barneveldse supermarkten konden deponeren. 

 

De statiegeldacties  bracht over 2013 een bedrag op van ú 412,00. 
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 Vrijwilligers en sponsoractie Zaltbommel 

In 2013 zijn er meerdere acties geweest door Gerard en Heleen Heuer in Zaltbommel, zoals de 

vrouwendag. Hier heeft een van de vrijwilligers gesproken over het werk van de stichting. Hieruit zijn 

zowel eenmalige als doorlopende donaties voortgevloeid.  

 

De Kringloopwinkel in Zaltbommel heeft een eenmalige donatie gedaan.  

 

Daarnaast heeft het mannenweekend haar collecteopbrengst gedoneerd aan de stichting. De 

totaalopbrengst van deze eenmalige acties bedraagt ú15.319,56  

Marktkraamwerk 

In 2013 was de stichting eenmaal te vinden op een markt of braderie. Hierbij was een kraam bemand 

waar o.a. materialen uit Namibië werden verkocht.  

 

Om het werk van Philadelphia onder de aandacht te brengen werden folders, nieuwsbrieven en 

machtigingskaarten verstrekt. 

 

Deze stand vond plaats in en bij verpleeghuis Norschoten, waar een zomerbraderie werd gehouden. Dit 

had voornamelijk als doel naamsbekendheid voor de stichting te behalen.   

Gevoerde acties in Namibië 

De projectleiding is nu 1,5 jaar actief in de plaats Grootfontein. Hier liggen uitdagingen voor 

ondersteunende werkzaamheden, zeker vanwege het grote aantal kwetsbare (wees)kinderen.  

 

Verder worden wekelijks bezoeken afgelegd aan 

kinderen die in ziekenhuizen verblijven en waarvan 

de ouders ver buiten de regio wonen. Tijdens deze 

bezoeken worden de kinderen blij gemaakt met een 

knuffelbeer of een kleurboek en kleurpotloden, 

daarnaast worden er bijbel verhalen verteld en 

persoonlijke aandacht gegeven. 

Soepkeuken 

Grootfontein heeft een slachthuis waar diverse 

soorten dieren worden geslacht, zoals o.a. giraffen. 

 

Normaal worden in Namibië de botten voor geen enkel ander doel gebruikt en worden zij als afval 

beschouwd en verbrand. 

 

De botten van deze geslachte dieren mogen worden 

ingezameld door Philadelphia en andere lokale 

projecten en uitgedeeld aan de allerarmsten in de 

krottenwijk Omulunga, nabij Grootfontein. De botten 

worden gebruikt om soep van te koken, een welkome 

aanvulling op het karige dagelijkse menu. Ze worden 

ook gebruikt voor de soepkeuken van de 

schoolmaaltijden. De auto die voor dit vervoer wordt 

gebruikt wordt telkens met groot enthousiasme 

ontvangen. 

 

Op 2 kleuterscholen worden dagelijks aan ruim 150 

kinderen een schoolmaaltijd verstrekt. 
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Veel van deze kinderen hebben thuis weinig te eten 

en deze maaltijd is een broodnodige aanvulling op 

hun dieet. 

 

Grootfontein heeft een slachthuis waar diverse 

soorten dieren worden geslacht, zoals o.a. giraffen. 
Normaal worden in Namibië de botten voor geen 

enkel ander doel gebruikt en worden zij als afval 

beschouwd en verbrand. 

De botten van deze geslachte dieren mogen worden 

ingezameld door Philadelphia en andere lokale 

projecten en uitgedeeld aan de allerarmsten in de 

krottenwijk Omulunga, nabij Grootfontein.  

 

De botten worden gebruikt om soep van te koken, een welkome aanvulling op het karige dagelijkse 

menu. Ze worden ook gebruikt voor de schoolmaaltijden van de soepkeuken. De auto die voor dit vervoer 

wordt gebruikt wordt telkens met groot enthousiasme ontvangen. 

 ñHis Grace-projectò 

In óblikkiesdorpô zijn veel wees- en kwetsbare 

kinderen. De term hiervoor is OVC, wat betekent 

óOrphans and Vulnerable Childrenô.  

Deze kinderen zijn wees of hun ouders kunnen niet 

goed voor ze zorgen om verschillende redenen; zoals 

armoede, alcoholisme of ziekte.  

Voor deze kinderen zijn we een project begonnen 

onder de naam óHis Grace OVC projectô. Deze 

groeiende groep van momenteel ruim honderd 

kinderen komt elke woensdagmiddag bij elkaar.  

Ze krijgen een bord eten, er is Bijbelclub en ze leren 

verschillende levensvaardigheden.  

Zo krijgen ze aandacht, liefde en aanvaarding die ze 

thuis meestal niet krijgen.  

 

Ook is een groot aantal van deze kinderen betrokken bij het permacultuurproject en hebben ze elk hun 

eigen autobandentuintje bij hun huis waarin ze verse groente kunnen kweken. 

Dit project gaan we verder ontwikkelen om er ook straatkinderen bij te betrekken. We willen een afdak 

gaan bouwen waar de kinderen onder kunnen zitten als ze bij elkaar komen. 

Hulp op scholen 

De Omulunga Primairy School ligt in de bij 

Grootfontein gelegen krottenwijk Omulunga. 

 

De mensen wonen hier in hutjes gemaakt van blik, 

hout oude lappen en plastic. 

Het wordt daarom wel óblikkiesdorpô genoemd. 

 

Er wonen zoôn 100.000 mensen onder vaak 

erbarmelijke omstandigheden en deze school is één 

van de vele scholen die hier te vinden zijn. 

 

Het is een grote school waar ca. 750 leerlingen op 

zitten. 
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De Nederlandse vrijwilligers die bij Philadelphia 

betrokken zijn ondersteunen de leerkrachten op 

verschillende gebieden.  

 

Er is aandacht voor Physical Education (gym), arts 

(handvaardigheid, drama, dans, muziek enz) en 

godsdienstlessen.  

 

De plaatselijke leerkrachten hebben vooral op het 

gebied van gymnastiek en arts(kunst) weinig 

ervaring.  

 

Vaak worden deze lessen overgeslagen of spelen de 

jongens maar een potje voetbal en de meisjes netbal. 

Terwijl in dit soort lessen juist de creatieve kinderen 

zich kunnen ontwikkelen en uiten!  

 

De lessen zijn voor zowel de kinderen als de 

vrijwilligers een genot! De kinderen hebben 

ontzettend genoten en ook de leerkrachten zijn 

enthousiast over hetgeen er met de kinderen gedaan 

werd.  

 

Ook is er aandacht geweest voor het project CEF 

(Child Evangelism Fellowship) dat ingepast werd in 

de godsdienstlessen. De kinderen worden zo bekend 

gemaakt met het evangelie en uitgenodigd om voor 

Jezus te kiezen.  

Permacultuur 

De Permacultuur is al enige tijd gaande en een groot 

succes. De kinderen zijn zeer enthousiast. Er wordt 

onkruid gewied, op tijd water gegeven (wat niet zo 

gemakkelijk is, het water komt daar niet zomaar uit 

de kraan) en de resultaten zijn zichtbaar geworden. 

 

Ook in ñBlikkiesdorpò bij de huisjes van de gezinnen 

is men al enige tijd bezig met het geven van 

voorlichting en de aanleg van moestuintjes voor de 

gezinnen die daar wonen. Er heerst hier een groot 

gebrek aan vitaminerijk voedsel. 

 

Aan de jongste kinderen op de scholen wordt 

duidelijk uitgelegd hoe zij een eigen moestuintje 

kunnen maken en onderhouden.  

Ook oude autobanden worden hierbij gebruikt. 

Op deze wijze wordt er gewerkt aan verhoging van 

de voedselzekerheid 
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Dekenactie 

In Grootfontein werd het afgelopen jaar door de 

Philadelphia Foundation een dekenactie gehouden. 

De weeskinderen (250 in totaal!) kregen een deken 

voordat de winter begon. 

 

Ook bij de bijbelclub werden aan ruim 70 kinderen 

dekens en stukjes zeep uitgedeeld. 

 

Namibië is een stoffig land; in de huisjes is geen 

stromend water aanwezig en je moet dus voor water 

naar één van de waterpompen die door heel 

Blikkiesdorp staan verspreid. 

 

Een stukje zeep (ook niet goedkoop in Namibië) is een luxe waar kinderen ook heel blij gemaakt kunnen 

worden.   

Ziekenhuisbezoek 

Voor doktersbezoek en ziekenhuisopname is een 

groot gebied rondom Grootfontein aangewezen op 

het staatsziekenhuis van Grootfontein. 

 

Belangrijke operaties kunnen er niet worden 

uitgevoerd omdat er geen specialistische hulp 

voorhanden is. 

 

Alleen de meest basale handelingen en verpleging 

kan worden geboden en voor belangrijke ingrepen is 

men aangewezen op ziekenhuizen in de hoofdstad 

Windhoek  

(op 500 km afstand). 

 

Op de kinderafdeling van dit ziekenhuis zijn er 

geregeld kinderen die voor langere tijd moeten 

blijven.  

 

Vaak hebben ze TBC en moeten ze voor de volle 

duur van de behandeling blijven, dat is 6 maanden.  

 

Ook komen er geregeld kinderen met ondervoeding 

of met brandwonden, ze vallen thuis in het open vuur 

waarop gekookt wordt en ook zij blijven lang.  

 

Daarom gaat de projectleiding elke week bij deze 

kinderen op bezoek. Er wordt een verhaal uit de 

Bijbel voorgelezen, met ze gebeden, spelletjes 

gespeeld of een mooie kleurplaat gemaakt.  

 

Er is ook altijd iets om te eten, zoals rozijntjes of 

yoghurt. Deze kinderen hebben vaak weinig kleren 

mee en ook dat wordt dan door Philadelphia 

aangevuld. Ook krijgen de kinderen geregeld zeep en 

bodylotion, want hierin  wordt niet door het ziekenhuis 

voorzien. 
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Boesman Bijbelclub 

Het evangelisatieproject is een nieuw deelproject 

binnen het Philadelphia Project en is medio 2012 van 

start gegaan.  

 

Hierin staat de verkondiging van het Goede Nieuws, 

het evangelie van Jezus Christus centraal. Op de 

scholen in Namibië wordt nauwelijks 

godsdienstonderwijs gegeven en deze vorm van 

evangelisatie wordt zeer enthousiast ontvangen.  

 

De Boesman bijbelclub vindt plaats in de krottenwijk 

Omulunga. Dit project is inmiddels uitgegroeid tot 

ruim 100 kinderen die elke week komen. 

 

Zij zingen, spelen, eten samen en er wordt een Bijbelverhaal verteld. Ook leren de kinderen elke week 

een Bijbeltekst, die ze heel goed onthouden.  

 

Sommige kinderen lopen van ver om elke week de club bij te wonen.  

 

Elk kind dat 10 keer geweest is, krijgt een eigen bijbel, iets waar de kinderen heel blij mee zijn. 

 

Container 

Vanuit Nederland is er een grote container vol met 

hulpgoederen naar Namibië gestuurd. Na een lange 

reis over zee, spoor en weg is hij in Grootfontein 

aangekomen en staat hij inmiddels op het terrein van 

Philadelphia.  

 

Alle spullen zijn gesorteerd en zijn inmiddels  

uitgedeeld.  Zo is een grote stapel dekens naar het 

ñHis Graceò-project gegaan. Dit is één van de 

projecten van Philadelphia dat door lokale vrijwilligers 

gerund wordt.  

  


