Inhoudelijk jaarverslag 2019
Stichting Britt Helpt:
Opgericht op 15 november 2014 te Gemert-Bakel
Comité van Aanbeveling:
Mevr. Leanne van den Hoek (Brigade-Generaal buiten dienst)
Mevr. Leoni Jansen (Acteur)
Dhr. Michiel van Veen (Burgemeester van Gemert-Bakel)

Ons bestuur:
Voorzitter: Mevr. Jordie van Berkel-Schoonen
Secretaris: Dhr. Toine van Ooijen
Penningmeester: Dhr. Peter Kivits
Bestuurslid Onderwijs & Ontwikkeling: Mevr. Maud van Bree
Bestuurslid Algemeen: Dhr. Bert Vliex
Mevr. Britt van Berkel is de oprichter, ere-lid en ambassadeur van Stichting Britt Helpt.
Statutaire zetel: Gemert-Bakel
Correspondentieadres: Smaragd 22, 5345 TM, Oss
Email: info@britthelpt.com
Website: www.britthelpt.com
Telefoon: +31-6-19923285
Bankrekening: NL.42.TRIO.0379.7099.53 (LET OP: NIEUW NUMMER)
Onze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61952192 en beschikt sinds haar
oprichting over de ANBI-status en beschikt sinds 1 juli 2018 over het CBF-keurmerk.

Dit jaarverslag is een beknopte versie van alles wat we doen voor het onderwijs in Zuid-Afrika. Uitgebreidere
informatie is te vinden in ons beleidsplan wat jaarlijks in juni ge-update wordt. De meest actuele informatie
vindt u via social media. Tussentijdse updates vinden plaats middels nieuwsbrieven waarop u zich kunt
abonneren.

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
2019 was een stabiel jaar voor de Stichting, waarin we ons 5-jarig bestaan gevierd hebben met een goed
bezochte high tea in Kasteel Croy te Aarle-Rixtel. We hebben in 2019 geen bestuursreis gemaakt naar de
projecten zelf, maar zijn wel in staat geweest goed in contact te blijven en ook vanuit Nederland de nodige
steun te realiseren. Nieuw in 2019 is dat de lokale bekendheid in Afrika toegenomen is van onze stichting en
we vijf nieuw project-aanvragen ontvangen hebben. Na bespreking met het bestuur, zullen de twee meest
kansrijke aanvragen bezocht worden tijdens de bestuursreis in januari 2020. Eveneens zullen dan de vier
lopende projecten bezocht worden.
Belangrijkste aandachtspunt is dat de fondsenwerving in Nederland teruggelopen is en in 2020 een nieuwe
impuls nodig heeft. Aangezien onze stichting groeit en onze verantwoordelijkheden groter worden, zijn we
met name op zoek naar sponsoren die bereid zijn ons meerjarig te ondersteunen. Dit wordt een speerpunt
voor 2020.
In Zuid-Afrika steunen we momenteel vier projecten. Bij de Boithuto Combined School in Swartwater is er in
2019 een afscheiding gerealiseerd tussen de twee grootste lokalen, waardoor er een sterke verbetering is van
vermindering van geluidsoverlast tussen beide lokalen. Ook zijn er hekken gerealiseerd rondom het hostel,
wat een belangrijke vooruitgang is voor de veiligheid van de kinderen en die nu al als effect lijkt te hebben
dat het aantal leerlingen in de toekomst gaat stijgen. Dit is een belangrijke KPI, aangezien het aantal leraren
waar de school recht op heeft, gekoppeld is aan het aantal leerlingen dat de school rijk is. Eveneens is er een
waterput gerealiseerd, inclusief nieuwe toiletvoorzieningen.
Bij de Botshelo pre-school is een gebouw gerealiseerd van ongeveer 56 m2. Door de toevoeging van dit
gebouw is de pre-school in staat een splitsing te maken tussen educatieve activiteiten enerzijds en slapen,
eten en spelen anderzijds. De verwachting is dat hierdoor betere resultaten geboekt worden. Het is een
belangrijke verbetering in de zeer beperkte infrastructuur die aanwezig was.
Motlopi creche en Mosima Primary School hebben geen aanvullende steunverzoeken ingediend. Voor zowel
Boithuto Combined School als Botshelo staan er momenteel diverse steunaanvragen open, naast de
aanvragen die de mogelijke nieuwe projecten zullen indienen, mits we deze accepteren na de site-visits.

Het bestuur in Nederland is een stabiele groep van vijf personen, aangevuld met ons erelid mevr. Britt van
Berkel. Onze organisatie is in de breedte goed op orde, wat ook blijkt uit ons CBF-keurmerk. In 2019 zijn we
overgestapt naar de Triodosbank om ook in onze bedrijfsvoering zo consequent mogelijk ons maatschappelijk
gezicht zichtbaar te maken.
Voor de komende jaren dienen zich opnieuw veel potentiële (deel-)projecten aan, waarvoor financiële
ondersteuning meer dan gewenst is en direct omgezet kan 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 2019
Samenvattend omvatten onze 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 tussen de 150 en 170 leerlingen. Het is een zeer arme plattelandsschool welke zowel les geeft
aan basis- als vervolgonderwijs. Voor deze school is langdurig steun in de breedte aangeboden, wat erin
geresulteerd heeft dat de school langzaam stappen richting zelfstandigheid aan het maken is. Dit laat onverlet
dat hulp nodig blijft, zoals ondersteuning in het boeken van betere onderwijsresultaten (in 2020 zal onze
Stichting een wiskunde leraar bekostigen) en het onderhouden van de aanwezige infrastructuur. Stichting
Britt Helpt is zelf eigenaar van de grond en daarmee langdurig verbonden aan deze school.
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. Voor de komende jaren wordt geen
(grootschalige) hulp meer verwacht.
Mosima Primary School (= project 3)
Mosima Primary School is een zwarte plattelandsschool met 124 leerlingen in Hlagalakwena, Limpopo, ZuidAfrika. 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.
Op dit project is een waterput gerealiseerd en het eerste gebouw voor 24 kinderen. Op dit moment volstaat
dat.
Botshelo Pre-school (= project 4)
Botshelo Pre-school is een kindercreche waarop veel aandacht wordt besteed aan Engelstalig onderwijs op
zeer jonge leeftijd. Botshelo staat in Ga-Kibi, in het Capricorn District, nabij Polokwane. Er zitten tussen de 60
en 70 kinderen op in de leeftijd tot 5 jaar. De eigenaresse heeft zelf 30 jaar in het onderwijs gewerkt en
realiseert met deze pre-school haar droom om iets concreets terug te doen voor de arme en afgelegen
gemeenschap waar zij onderdeel van uitmaakt. Zij – en haar meewerkende familie – zetten zich in als
vrijwilliger en ontvangen alleen een zeer beperkte bijdrage (ca 0,34 eurocent per kind per dag) voor opvang,
voeding (maispap) en onderwijs. Door de investering op deze jonge leeftijd in Engels, verbeteren de kansen
van de kinderen significant. De pre-school beschikt zelf nauwelijks over middelen. Door onze Stichting is een
gebouw gerealiseerd, waarmee de educatieve activiteiten gesplitst kunnen worden van spelen, eten en
slapen.

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 realisatie 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.

