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1. Inleiding
Tijdens hun (4e) rondreis in 2001 door Zuid-Afrika bezoeken Hanni en Jos op 12 december de township
Intabazwe bij het plaatsje Harrismith in de Vrijstaat. De directeur van het Harrismith Marketing Bureau Muhle Joyce Mthembu - geeft de rondleiding. Diep getroffen door het menselijke leed besluiten Hanni en
Jos op een of andere manier hulp te bieden. Van Joyce horen zij, dat het in Zuid-Afrika gebruikelijk is, dat
kinderen schooluniformen dragen. Voor heel veel kinderen is thuis al het geld nodig om te kunnen
overleven. Deze kinderen worden op school en in de gemeenschap dan als minderwaardig afgestempeld.
Na thuiskomst en in overleg met Joyce besluiten Hanni en Jos om voor 74 behoeftige kinderen schoenen
en schooltruien te kopen.
Om kinderen in Zuid-Afrika blijvend te kunnen helpen, ontstaat vervolgens het idee om een stichting in het
leven te roepen. Gedurende 2002 krijgt e.e.a. vorm en zo wordt op 16 december 2002 (Verzoeningsdag
in Zuid-Afrika) Stichting Intabazwe notarieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Intabazwe is een woord uit de Zulu-taal en betekent 'platte berg' ofwel 'tafelberg'. Township Intabazwe ligt
op een platte berg (42nd Hill) bij het plaatsje Harrismith in de oostelijke Vrijstaat tussen Johannisburg en
Durban aan de N3. Omdat naar aanleiding van ons bezoek aan Intabazwe het idee voor de oprichting van
een stichting was ontstaan, werd de naam van de township als naam voor onze stichting gekozen.
Buiten de oprichting waren er in 2002 geen activiteiten en hadden we nog geen inkomsten of uitgaven.
Doordat de voorzitter sinds 1979 in Duitsland woont (200m over de grens bij Sittard) is Stichting Intabazwe
ook actief in het Duitse grensgebied.
Dit beleidsplan geldt voor de jaren 2020 t/m 2022 en gaat in op 1 januari 2020.

2. Algemene gegevens en bestuur
Algemene gegevens:
Statutaire naam
Organisatie type
Opgericht
Zetel
Status

: Stichting Intabazwe
: stichting
: 16 december 2002 per notarieel statuut
: Sittard-Geleen
: erkende ANBI organisatie

KvK nummer
Banknummer
RSIN nummer

: 14075642
: NL60 INGB 0009 5101 78
: DE13 3125 1220 0003 1576 90
: 8160.48.897

Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Website
E-mail

: Postbus 429, 6130 AK Sittard
: 06-54668792
: +49-2456-507796
: www.intabazwe.nl
: info@intabazwe.nl

Werkgebied
Doelgroep

: Zuid-Afrika
: benadeelde kinderen en jongeren in de townships en sloppenwijken

NL
DE

Bestuur:
Naam
Woonplaats
Titel
Bevoegdheid

: Palmen, J.P.A (Jos)
: Selfkant-Tüddern (Duitsland)
: voorzitter
: alleen / zelfstandig bevoegd
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Naam
Woonplaats
Titel
Bevoegdheid

: Beckers, C.J.H.M (Corry)
: Munstergeleen
: secretaris
: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Woonplaats
Titel
Bevoegdheid

: Jeurissen, J.J. (Zef)
: Munstergeleen
: penningmeester
: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Bestuursvergadering worden tenminste een maal per half jaar gehouden en verder zo vaak de voorzitter
of een van de andere bestuursleden dit nodig acht. Verder is er contact per e-mail en/of telefoon.
Comité van Aanbeveling (alfabetisch):
Corsten, Herbert
Cox, Sjraar
Rens, Wilbert van
Shabalala, Joseph
Veen, Herman van
Verhoeff, Marcel

- burgemeester van de gemeente Selfkant (DE)
- burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen
- deken van Sittard
- oprichter en voormalig leider van Ladysmith Black Mambazo (ZA)
- entertainer, zanger, schrijver, acteur, schilder, componist etc.
- chef dirigent van het Don KosakenChor Russland

Stichting Intabazwe is lid van de Vereniging Mondiaal Beleid Sittard-Geleen.

3. Missie en Visie
Missie:
De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van de levenskwaliteit van de armste, benadeelde bevolking
van Zuid-Afrika en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreek of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Hierbij richt de stichting zich in eerste instantie op
kinderen en jongeren in townships en sloppenwijken.
Visie:
Stichting Intabazwe bepaalt geen (lange termijn) doelen vooraf om daarna het geld daarvoor in te zamelen.
Zij zamelt geld in en bepaalt jaarlijks aan de hand van de beschikbare middelen samen met de
contactpersonen in Zuid-Afrika welk doel gerealiseerd kan worden. In de meeste gevallen betreft het een
doel, dat in één jaar afgerond kan worden. Wel kan de stichting een bepaald project of organisatie vele
jaren lang ieder jaar ondersteunen. In geval van bijzondere redenen kan de samenwerking met een project
beëindigt worden.
Actueel ondersteunt zij de geregistreerde non-profit organisatie Dance for All en de geregistreerde nonprofit organisatie Prince Albert Community Trust en via de laatste het gymnasium van het plaatsje Prince
Albert. Hiermee wil Stichting Intabazwe een steentje bijdragen aan een betere wereld.

4. Huidige situatie
In het 18. Jaar van haar bestaan staat Stichting Intabazwe er goed voor. T/m 2019 heeft zij in totaal
€ 108.548,95 aan haar projecten in Zuid-Afrika kunnen besteden. Met dit geld heeft zij sinds 2003 o.a.
schooluniformen kunnen aanschaffen, schoolgeld betaald, een universiteitsstudie betaald, een Chevrolet
pick-up voor maaltijduitgifte aangeschaft, een bibliotheek gerealiseerd, het behalen van een rijbewijs
betaald etc. Onze inkomsten fluctueren, maar vertonen over de jaren een stijgende lijn.
Sinds 2006 steunt Stichting Intabazwe Dance for All met een jaarlijks bedrag.
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Begonnen is Stichting Intabazwe in de gelijknamige township. Na 2 jaar echter vertrok onze
contactpersoon Muhle Joyce Methembu en zo konden we in 2005 geen projecten meer realiseren.
Via een importeur van Zuid-Afrikaanse producten kwamen we in contact met het Sithand’Izingane Care
Project bij Johannesburg. Het werd opgezet door Dominicanessen. Met hun hebben we vele zinvolle
projecten kunnen realiseren. Ondanks een Nederlandse contactpersoon ter plekke hoorden we in de jaren
2014, 2015, 2017 en 2018 niets van Sithand’Izingane. Zo besloot het bestuur een nieuw doel te zoeken.
Door bemiddeling van Dance for All kwamen we uit bij de Prince Albert Community Trust. Met hun hebben
we in 2019 als een soort testproject een project met de Hoër Skool (gymnasium) van het geïsoleerd
liggende plaatsje Prince Albert uitgevoerd. De samenwerking was naar volle tevredenheid.
5. Financiën, het werven van gelden en vermogen
Financiën:
Stichting Intabazwe beheert haar financiën in een uitgebreide Excel-sheet. Zij heeft een kas en een
Nederlandse en een Duitse bankrekening.
Stichting Intabazwe wordt momenteel gesteund door Nederlandse en Duitse particulieren en bedrijven en
door Duitse verenigingen.
Alle inkomsten worden met de naam van de donateur genoteerd en bovendien van iedere donateur in een
totaaloverzicht bijgehouden. Naar wens krijgen de donateurs een kwitantie, ook de Duitse donateurs. Het
Europese Gerechtshof heeft bepaald, dat ook voor Europese buitenlanders een gift aan een Nederlandse
ANBI aftrekbaar zijn: EU-Gerechtshof - Luxemburg - dinsdag 27 januari 2009 - dossier C-318/07.
Verder verkoopt Stichting Intabazwe (kleine hoeveelheden) Zuid-Afrikaanse rooibos thee. De nette
opbrengst bedraagt jaarlijks ongeveer tussen € 30 en € 45 en is in zijn geheel voor onze projecten
bestemd. Hiermee promoten we ook een Zuid-Afrikaans product.
De kantoorapparatuur, internetaansluiting en telefoon- c.q. faxkosten worden gratis ter beschikking
gesteld.
Van alle uitgaven zijn er per jaar genummerde kwitanties aanwezig, ook van de projecten in Zuid-Afrika.
Het bestuur wordt niet betaald, ontvangt geen beloning en ook geen vergoedingen voor gemaakte kosten.
Ook het Comité van Aanbeveling ontvangt geen vergoeding van welke aard dan ook.
In de statuten is bepaald dat ALLE kosten van de stichting door het bestuur worden betaald!
Dit wordt ieder jaar opnieuw in het jaarverslag inzichtelijk gemaakt. Het jaarlijkse overschot van de giften
bestuur t.o.v. de kosten is uiteraard voor onze projecten.
Hieruit blijkt, dat ALLE donaties volledig en zonder aftrek voor onze projecten worden besteed !
Het werven van gelden:
In de statuten staat vermeld:
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het inzamelen van geld en/of goederen
b. alle andere wettelijke middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de
doestelling
Voor Stichting Intabazwe geldt punt a, echter zonder het inzamelen van goederen.
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Verder staat in de statuten:
a. de opbrengst van activiteiten door de stichting te organiseren
b. vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige toevallig baten
c. subsidies
Voor Stichting Intabazwe geldt hoofdzakelijk punt b, subsidies heeft zij (nog) nooit aangevraagd.
Stichting Intabazwe heeft een vaste kern van personen, bedrijven en verenigingen, die de organisatie
jaarlijks ondersteunt.
Hierbij is uiterst belangrijk deze donateurs regelmatig te informeren over de besteding van de gelden en
op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
Hiertoe heeft Stichting Intabazwe (uiteraard) een website: www.intabazwe.nl in 3 talen (NL, DE, EN)
Deze website is in 2019 vernieuwd.
Verder heeft zij van zoveel mogelijk donateurs de e-mailadressen (indien aanwezig). Nieuwtjes kunnen
dan per e-mail doorgegeven worden.
Ieder jaar ontvangen de donateurs een kerstkaart van de stichting met een foto van een project.
Verder krijgt iedere donateur, die meer dan € 50 doneert, een geprint exemplaar van het jaarverslag. Ook
regelmatige donateurs zonder internet ontvangen een geprint exemplaar, Nederlands of Duits.
Eveneens is voor donateurs zonder toegang tot internet een uitgebreide info map beschikbaar.
Bovendien zijn 98% van de donateurs bij het bestuur persoonlijk bekend.
Vermogen:
Stichting Intabazwe heeft een spaarrekening (sinds 2019 met 0% rente), waar uitsluitend geld op staat
(variërend bedrag – max € 10.000) voor het geval in een jaar meer aan projecten uitgegeven wordt (groter
project), dan het jaar ervoor inkomsten waren en wanneer de inkomsten zouden tegenvallen. Verder heeft
zij geen vermogen en geen eigendommen.
6. 2020-2022
Door onze werkwijze, zoals beschreven onder 3-visie ziet onze termijnplanning iets anders uit, dan
misschien bij de meeste stichtingen.
Stichting Intabazwe wil graag de steun aan Dance for All met minimaal ZAR100,000 per jaar continueren.
Wij ontvangen regelmatig nieuwsbrieven van Dance for All en hebben ook e-mailcontact. Dance for All
hebben we al vaker bezocht, evenals de andere projecten.
Stichting Intabazwe wil graag de (nieuwe) samenwerking met de Prince Albert Community Trust
continueren en heeft daarbij de voorkeur voor de Hoër Skool van Prince Albert. Zij heeft ook rechtstreeks
contact met de directeur van de school. Hoogte van het jaarlijkse bedrag hangt af van de inkomsten. In
overleg bepalen we dan een doel.

Namens het bestuur:
Jos Palmen
voorzitter
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