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Dit inhoudelijk jaarverslag is gratis opgesteld op verzoek van een potentiële sponsor welke anoniem wenst te
blijven. Het is een beknopte versie van ons beleidsplan en resultaten geboekt in 2018.

Missie, visie en strategie
Stichting Britt Helpt staat voor: ‘Samen de wereld een beetje mooier maken!’
Missie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert voor kinderen in kansarme gebieden wereldwijd de omstandigheden
waarin zij leren en leven met als doel deze kinderen een betere toekomst te bieden.
Visie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert de leer- en leefomstandigheden van kinderen, en stimuleert de
betreffende leefgemeenschappen zodat zij de geboden kansen zo optimaal mogelijk onderhouden en kinderen
zich blijvend (kunnen) ontwikkelen.
Bij oprichting hebben we bewust gekozen voor een brede formulering. Binnen onze strategische doorvertaling
worden onze missie en visie eenduidig geconcretiseerd en onder meer vastgelegd in reële projecten en
daaruit voortvloeiende toetsbare resultaten.
Onze missie en visie focust zich op het centraal stellen van de toekomst van kinderen. Hierbij gaan wij uit van
de quote van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the
world.” In onze strategie ligt onze focus tot minimaal 2022 volledig op onderwijs en op het Waterbergdistrict
in de provincie Limpopo, Zuid-Afrika. Onderwijs valt vervolgens weer uiteen in drie verschillende type
projecten, te weten:
1. Verbeteren toegang tot onderwijs
2. Verbeteren kwaliteit van het onderwijs zelf
3. Verbeteren van leer- en leefomstandigheden
Uitgangspunten in onze activiteiten zijn kleinschaligheid, persoonlijke en direct betrokken, een hoge mate van
transparantie en concreetheid.

Woord van de voorzitter
2018 was opnieuw een mooi jaar voor onze Stichting. Het fundament dat we in 2017 sterk verstevigd hebben,
heeft zijn vruchten afgeworpen in 2018.
In mei 2018 is er een bestuursreis gemaakt door de voorzitter en Britt van Berkel van 10 dagen. Belangrijk
hoogtepunt van deze reis was dat na een jarenlang proces de grond van de Boithuto school eigendom is
geworden van Stichting Britt Helpt (de Afrikaanse variant) en hiermee de toekomst van de Boithuto school
veilig gesteld is. Een belangrijke stap die we hebben weten te maken naar onafhankelijkheid en het grootste
projectrisico opgelost heeft. De Boithuto school heeft ook in haar eigen bestuur laten zien, steeds beter in
staat te zijn zelf zaken op te lossen.
De Motlopi kindercreche is in eerste instantie onaangekondigd bezocht en in goede staat aangetroffen,
waarbij nagenoeg alle zaken die een jaar eerder geschonken waren, nog in goede staat en compleet
aanwezig waren. In dezelfde periode is een tweede bezoek gebracht waar een aantal schilderwerkzaamheden
uitgevoerd zijn.
Mosima Primary School hebben we helaas niet kunnen bereiken, wegens dusdanige ongeregeldheden in het
gebied waarbij het volstrekt onverantwoord geweest was om de reis voort te zetten. Het bestuur is er
ongeschonden uitgekomen en heeft wel afstemming gehad rond de Mosima school met onze contactpersoon
ter plekke die naar een veilige plek toe gereisd is om ons te ontmoeten.
Tenslotte is er na een goedgekeurde projectaanvraag een nieuw project bezocht wat na de site visit als
positief beoordeeld is door het bestuur. Het betreft een afgelegen kindercreche en pre school voor de
allerarmste mensen uit het gebied, gerund door vrijwilligers in een situatie waar hulp zeer welkom en zinvol
is. De contacten zijn ter plekke gelegd en in het najaar van 2018 is hier een eerste gebouw neergezet
waarmee er les gegeven kan worden aan de kinderen. Van de bouwactiviteiten en het proces er naar toe is
uitgebreid verslag gedaan door onze contactpersoon ter plekke.
Naast de bezoeken aan de projecten is er gewerkt aan het onderhouden van de relaties met de lokale
community en is er veel tijd gaan zitten in de activiteiten rondom de aankoop van de grond.
In Nederland hebben we ons bestuur uit weten te bereiden met een vijfde persoonlid in de persoon van de
heer Bert Vliex en hebben we op 1 juli 2018 een CBF-erkenning ontvangen. Sinds augustus 2017 zijn we in

staat gebleken jaarrond contact met de projecten te onderhouden, evenals deelprojecten te kunnen uitvoeren
vanaf een afstand, zodra we voldoende middelen ter beschikking hebben. Op dit moment is onze wensenlijst
nog steeds significant langer dan onze financiële middelen. Financiële ondersteuning blijft dan ook meer dan
gewenst en kan direct omgezet worden in betekenisvolle ondersteuning ten behoeve van versterking van het
onderwijs is een van de armste gebieden van Zuid-Afrika.
Namens het bestuur,
Mevr. Drs. J.B. van Berkel-Schoonen

Onze projecten in 2018
In 2018 hebben we onze aandacht gericht op het voortzetten aan de steun aan Boithuto, onderhouden van
contacten met Motlopi Creche en Mosima en het opstarten van een nieuw project Bothelo.
In het kort omvatten deze projecten het volgende:
Boithuto Combined School (= project 1)
De Boithuto Combined School is een zwarte plattelandsschool met bijbehorende kostschool in Swartwater,
Limpopo, Zuid-Afrika. Deze school is opgericht in 1968 en wordt sinds 2014 gesteund door Stichting Britt
Helpt en heeft om en nabij de 150 leerlingen. Het is een zeer arme plattelandsschool welke zowel les geeft
aan basis- als vervolgonderwijs. Zoals uit het activiteitenoverzicht blijkt is voor deze school langdurig steun in
de breedte aangeboden, wat erin geresulteerd heeft dat de school langzaam stappen richting zelfstandigheid
aan het maken is. De grond waar de school op staat is in 2018 eigendom geworden van de stichting en er is
een waterput gerealiseerd door een lokale NGO.
Motlopi Creche (= project 2)
Motlopi is een kinderdagverblijf in de omgeving van Steiloop, Limpopo, Zuid-Afrika. Dit kinderdagverblijf wordt
beheerd door twee moeders en dient als opvang voor ongeveer twintig kinderen in de leeftijd tot maximaal
vijf jaar. Het kinderdagverblijf bestond uit een golfplaten hut en had weinig tot geen voorzieningen. Doordat
er functionerende crèches aanwezig zijn in de regio, wordt voorkomen dat oudere kinderen (+9 jaar) te vroeg
van school gehouden worden om voor de jongere kinderen te zorgen. In 2018 is de creche bezocht en is er
schilderwerk uitgevoerd.
Mosima Primary School (= project 3)
Mosima Primary School is een zwarte plattelandsschool met in 2017 124 leerlingen in Hlagalakwena, Limpopo,
Zuid-Afrika. De gebouwen van de school zijn deugdelijk, maar de school kampt met een te laag
leerlingenaantal, veroorzaakt door afwezigheid van een overnachtingsmogelijkheid. De infrastructuur biedt
ruimte aan circa 240 leerlingen en de school heeft in 2016 contact gezocht met onze Stichting voor de bouw
van een hostel voor wel 200 leerlingen. Dit is getemporiseerd en wordt gerealiseerd met gebouwen voor 24
kinderen tegelijk. In 2018 is de hulp niet verder uitgebreid, maar zijn de contacten met de school wel
onderhouden. Er heeft een directiewissel plaatsgevonden.
Botshelo Kindercreche en Pre-school (= project 4)
Bothselo Kindercreche en Pre-school is een kindercreche in Raditshaba, Polokwane. Er zitten tussen de 60 en
70 kinderen op in de leeftijd tot vijf jaar. De eigenaresse heeft zelf dertig jaar in het onderwijs gewerkt en
realiseert met deze creche en pre-school haar droom om iets concreets terug te doen voor de arme afgelegen
gemeenschap. Zij -en haar familie die meewerkt- werken allen als vrijwilliger en ze ontvangen per kind een
zeer kleine vergoeding van de ouders voor opvang, voeding (maispap) en onderwijs. Zij geeft de kinderen op
jonge leeftijd al voornamelijk Engelse les, waardoor de kinderen een betere kans hebben op een toekomst
dan kinderen die alleen de lokale talen spreken. De creche beschikt nauwelijks over middelen. In de loop van
2017 hebben we de project-aanvraag ontvangen, in voorjaar 2018 een site visit gedaan en in najaar 2018 een
eerste gebouw gerealiseerd.

Tenslotte
Ons bestuur werkt zonder winstoogmerk en zonder vergoeding. Wij werken vanuit een oprechte intentie en
passie voor het verbeteren van het onderwijs aan een land aan de andere kant van de wereld. Alleen door in
te zetten op onderwijs, krijgt het land de kans zichzelf op lange termijn daadwerkelijk te verbeteren. Ons
bestuur bestaat zonder uitzondering uit mensen met respectabele en drukke banen die zich belangeloos
inzetten voor de realistatie van onze missie en visie. Wij doen dit met veel passie, doorzettingsvermogen en
plezier. We kunnen dit echter niet blijven waarmaken zonder afdoende financiële middelen. We hopen dan

ook op uw steun te kunnen rekenen en zullen op transparantie wijze iedere euro verantwoorden. Namens de
kinderen en ouders van Zuid-Afrika willen wij u bedanken voor uw sympathie, vertrouwen en bijdrage.

