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Missie, visie en samenvatting
"There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are
capable of living." Nelson Mandela
Stichting Vision AfriKa Europe is ervan overtuigd dat er veel meer in mensen zit dan zijzelf vaak
denken. Vanuit die visie werken wij dan ook. Daarnaast vertrouwen wij op de kracht van de groe p:
de juiste sociale omgeving kan een individu stimuleren het be ste uit zichzelf te halen ook of
misschien juist in moeilijke omstandigheden. Onze missie is om jongeren uit townships in Zuid-Afrika
te ondersteunen in die zoektocht.
Vision AfriKa biedt onderwijs- en ontwikkelingsprogramma’s aan jongeren in Stellenbosch; jongere n
die in hun dagelijks leven te maken hebben met verschillende sociaaleconomische obstakels. Ze
komen uit townships als Kayamandi en Vlottenburg waar ongelijkheid en armoede, schooluitval,
HIV/Aids, drugsgebruik en criminaliteit aan de orde van de dag zijn. Vision AfriKa helpt deze jongeren
om deze obstakels te overwinnen, om hun volle potentieel in te zetten, om hun dromen te
realiseren en om te geloven in de maakbaarheid van hun eigen toekomst.
De jongeren die deelnemen aan de programma’s van Vi sion AfriKa vinden rolmodellen in de
toegewijde stafleden en docenten die worden geworven in de eigen community. Het programma
wordt aangeboden aan kinderen en jongeren vanaf 2 jaar tot de volwassenheid, zodat jongeren
continue en over langere tijd versterkt worden in hun ontwikkeling. Ook de ouders worden
betrokken om effect, impact en betrokkenheid te vergroten in de hele community.
Onze Europese donateurs helpen dit alles mogelijk te houden en de jongeren kansen te geven. Bij
Vision AfriKa Europe bieden we graag iets extra’s aan onze donateurs. We organiseren daarom aan
Zuid-Afrika gerelateerde activiteiten zoals lezingen, een wijnproeverij of een expositie met kunst in
het thema.
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Stichting Vision AfriKa Europe - Onze impact
Vision AfriKa Europe (VAE) treedt op als ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse organisatie Vision
AfriKa. Gevestigd in Nederland, draagt VAE bij aan het onderhoud, de ontwikkeling e n ve rbe teri ng
van de Vision AfriKa programma’s. Met een bestuur van gedreven (young) professionals, i e d er me t
hun eigen expertise en creatieve bijdrage, zet VAE zich in om de missie van Vision AfriKa ook in
Europa op de kaart te zetten. Dit doet VAE onder andere door middel van het organiseren van
evenementen met een Zuid-Afrikaanse link en het aantrekken van individuele donateurs. Di t he l pt
een stabiel inkomen te genereren, waarmee in Zuid- Afrika de mooie (onderwijs)-programma’s
kunnen worden uitgevoerd. VAE is trots op haar lage ‘strijkstok-gehalte’; het geld dat bij ons
binnenkomt gaat bijna geheel naar Afrika dankzij de inzet van enkel vrijwilligers.
Vision AfriKa bestaat dit jaar alweer 14 jaar. We zijn enorm trots en dankbaar dat de stafleden in
Zuid-Afrika hun goede werk kunnen blijven uitbreiden en verbeteren mede dankzij al l e ste un di e
Vision AfriKa Europe krijgt van leden, individuele en bedrijfssponsoren en vrijwilligers.
Context en uitdaging
Het niveau van onderwijs in Zuid-Afrika is bijzonder slecht, met name in de communities waar de
deelnemers van de Vision AfriKa naar school gaan. Afgelopen jaren is Vision AfriKa zich als
organisatie steeds meer gaan richten op de kansen van jongeren in het onderwijs. Volge ns ons e e n
goede keuze omdat prestaties in het onderwijs grote invloed hebben op de toekomst van de
jongeren.
Daarnaast blijft er natuurlijk veel aandacht voor persoonlijke vaardigheden en voor de ui tdagi ngen
die het leven in townships met zich mee brengt. De jongeren hebben vaak weinig positieve
voorbeelden om zich heen en komen door dagelijkse problematiek binnen hun gezin en directe
omgeving niet toe aan actief dromen en werken aan hun eigen toekomst. Vision AfriKa ge e ft de ze
jongeren de handvatten, begeleiding en fysieke ruimte om hieraan te werken. Ook bestee dt Vi sion
AfriKa veel aandacht aan de ouders van de jongeren en de communities waarin zij wonen. Bovendien
zijn alle stafleden van Vision AfriKa afkomstig uit de omgeving van Stellenbosch en hierdoor ke nne n
zij de behoeften van de jongeren en de context waarin zij opgroeien bijzonder goed. Ook zijn de
stafleden door hun eigen overwonnen problemen een mooi voorbeeld voor de jongeren in de
programma’s. Vision AfriKa zet zich onvermoeibaar in voor de toekomst van de jongeren uit
Kayamandi.
Onze missie is om jongeren uit townships in Zuid-Afrika te ondersteunen het beste uit henzelf te
halen, gedreven vanuit hun eigen dromen. Het kerndoel van Vision AfriKa Europe is daarom om de
Zuid Afrikaanse stichting Vision AfriKa te ondersteunen in de breedste zin des woord, hoe wel me t
een focus op fondsenwerving. Wij willen daarnaast een genuanceerd, realistisch en hoopvol be e ld
schetsen van Kayamandi en Zuid-Afrika, waarin verschillen maar juist ook overeenkomsten tussen
mensen van daar en hier belicht worden. Door diverse perspectieven te belichten ti jdens publi eke
evenementen en in onze communicatie proberen we gesprekken en debatten aan te zwengelen. Di t
gebeurt vooral via de Visionary Club; de club van leden van Vision AfriKa die een structurele
financiële bijdrage leveren. Meerdere vrijwilligers van Vision AfriKa Europe hebben een (lange) tijd in
Zuid-Afrika en bij Vision AfriKa doorgebracht. Zij snappen daarom goed de context en vinden het
leuk om geïnteresseerden meer te vertellen en te discussiëren over het leven daar.
Financiële ondersteuning
Het doel van de sponsorcommissie is om bedrijven financieel aan Vision AfriKa Europe te verbinden.
Zo hopen wij een aanvullende structurele financiële bijdrage te kunnen leveren aan de Zuid
Afrikaanse stichting. We willen verder ontdekken waar mogelijkheden liggen voor sponsoring vanuit
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het bedrijfsleven. Ook willen we goede verdienmodellen voor de evenementen in de praktijk blijven
brengen en verder uitbreiden zodat we de financiële ondersteuning die we bieden kunnen
onderhouden en uitbouwen.
Waar gaat het geld naartoe?
De financiële bijdrage van Vision AfriKa Europe ondersteunt voornamelijk de volgende projecten van
Vision AfriKa Zuid-Afrika:
•

Education programmes - Sinds 2015 vormt een officiële lagere school onderdeel van de Vision
AfriKa programma’s. Dit is de eerste keer dat Vision AfriKa regulier onderwijs aanbi e dt. Door
het grote succes kan elk jaar een klas worden toegevoegd aan de school en groeien de
leerlingen met ons mee. Onder leiding van een ervaren onderwijskundige ontwikkelen de
docenten zichzelf, de lesprogramma’s en daarmee de leerlingen.

•

Staff Development Programme - Jaren geleden heeft Vision AfriKa besloten als organisatie
uitsluitend te werken met lokale staf. Deze keus heeft grote voordelen. Zo leidt de organisatie
lokale leiders op en kennen de stafleden als geen ander de problematiek waarmee de
jongeren dagelijks te maken hebben. De organisatie besteedt daarom elk jaar ve e l aandacht
aan het ontwikkelen stafleden van Vision AfriKa. In Zuid-Afrika hebben ze hiervoor diverse
programma’s gevolgd. We zijn trots dat vier van de stafleden van Vision AfriKa oud-leerlingen
zijn die zich nu willen inzetten voor de volgende generatie. In samenwe rki ng me t de Rotary
Barendrecht faciliteren wij vanuit Nederland online coaching voor een aantal stafleden.

•

Positive Parenting Programme - Sinds een groot aantal jaren kan Vision AfriKa dankzij een
Nederlandse sponsor ook een programma aanbieden voor de ouders van onze jonge ren. El k
jaar wordt het programma verder verbetert en in een bredere omgeving gegeven. Vanuit
steeds meer andere organisaties en communities krijgt Vision AfriKa vragen om het
programma te faciliteren. De oudercursus draagt bij aan een belangrijk doel van Vision Afri Ka
om ook de omgeving van de jongeren te betrekken bij de organisatie. Vision AfriKa heeft
daarom ook sinds 2015 een Community Officer die zich richt op het betrekken van ouders (e n
de community).
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De Stichting & Vision AfriKa
Positie - Voor welke uitdagingen staan we?
• Extreme externe ontwikkelingen op het gebied van migratie en veiligheid make n de conte xt
waarin Vision AfriKa zich moet profileren complex. Betrokkenheid van potentiele l eden voor
Vision AfriKa Europe gaat mogelijk eerder uit naar organisaties die zich inzetten voor
vluchtelingen, vrede en veiligheid.
• Kritiek (bijvoorbeeld in de media) op ontwikkelingssamenwe rking beïnvloedt mogelijk de
houding van potentiële leden jegens Vision AfriKa.
• Vision AfriKa draait op relatief jonge vrijwilligers met fulltimebanen. Daaruit volgend behore n
ook de leden van Vision AfriKa overwegend tot deze leeftijdscategorie. Het werk en met
vrijwilligers is een bewuste keuze maar kent in ons geval het risico dat het we rk voor Vi si on
AfriKa soms niet past in de drukke agenda’s.
• Strategische keuzes; de eerste jaren heeft het bestuur met haar vrijwilligers vooral ingezet op
het creëren van bekendheid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vanaf eind 2016 is
ervoor gekozen om ook de focus op het bedrijfsleven te leggen voor een financiële bijdrage. In
2017 zullen we de mogelijkheden voor structurele fondsenwerving binnen het be drijfsl eve n
verder onderzoeken.
Belofte - Waar staan en gaan we voor?
• Wij willen maatschappelijk impact hebben en we streven naar een ‘aanstekel ijk e ffect’. We
proberen anderen te inspireren en op deze manier met relatief kleine bijdragen een beweging
in gang te zetten die ook op andere plaatsen een impact heeft. Wij willen eraan bijdragen dat
elders soortgelijke initiatieven ontstaan.
• In Zuid-Afrika willen we de stichting in Zuid-Afrika ondersteunen in de bre e dste zi n van he t
woord. De in Europa geworven fondsen dragen bij aan de professionalisering en gedegen
uitbreiding van de organisatie in Zuid-Afrika.
• In Nederland willen wij een genuanceerd, realistisch en hoopvol beeld schetsen over
Kayamandi en Zuid-Afrika. We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij en bewust maken
van de situatie waarin Vision AfriKa opereert en het goede werk van de stichting.
• Vision AfriKa streeft ernaar de lokale bevolking, en met name de jongeren, te leren om kritisch
na te denken, zelfstandig beslissingen te leren maken en initiatief te nemen voor de eigen
toekomst. Door de jongeren op een jonge leeftijd bekend te maken met deze fi losofi e zal di t
de impact op hun verdere leven en die van de omgeving alleen maar bevorderen. Bove ndi en
betrekt Vision AfriKa de lokale bevolking maximaal bij het project door jonge be gel eiders e n
managers op te leiden en ouders te betrekken bij de programma’s.
• Vision AfriKa is niet plaatsgebonden en gaat hopelijk in de toekomst van start op andere
locaties, zowel in Zuid-Afrika als in andere delen van de wereld.
• Het ultieme doel van Vision AfriKa is om een nieuwe generatie te ondersteunen grip te
hebben op hun eigen toekomst en die van hun kinderen en niet langer nodig te zijn.
Resultaat - Wat bereiken we?
• Als Stichting Vision AfriKa Europe ondersteunen wij de Zuid-Afrikaanse stichting met het
mogelijk maken van de diverse programma’s. Sinds de start van 2015 beschikt Vision AfriKa
over programma’s voor kinderen van 2 tot 22 jaar, zowel in het formele (lagere school) als
informele onderwijs. Vision AfriKa biedt jongeren uit een kansarme omgeving een
stimulerende omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen - maar dit moeten zij
uiteindelijk wel zelf doen.
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Communicatie
De communicatie vanuit Vision AfriKa Europe heeft als doel leden en geïnteresseerden te betrekken
bij Vision AfriKa en inzichtelijk te maken waaraan donaties worden besteed. Via e-mails,
nieuwsbrieven en social media worden leden en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen binnen Vision AfriKa en binnen Vision AfriKa Europe . Bovendien wordt een platform
geboden voor informatie over de Zuid Afrikaanse context voor iedereen die dat i nte re ssant vi ndt.
Belangrijk is dat alle middelen bijdragen aan een totaalplaatje. Samen kunne n de middelen de
boodschap en bekendheid van de stichting versterken.
Vision AfriKa Europe kent verschillende doelgroepen bij de communicatie, namelijk Visionary Cl ub
leden, Grote sponsoren, Kleine(re) sponsoren en Eenmalige sponsoren, en Geïnteresseerden . Zij
worden passend op de hoogte gebracht en gehouden. Momenteel worden de vol gende mi dde len
ingezet bij de communicatie.
• Nieuwsbrieven EUROPE - De nieuwsbrieven vormen de belangrijkste bron van informatie
voor alle betrokkenen rondom Vision AfriKa Europe. Het betreft informatie over lope nde
zaken, nieuwe projecten, etc. maar moet ook informatie geven over de stafleden in Zuid Afrika, en een inkijkje gegeven in de Zuid-Afrikaanse organisatie. De nieuwsbrie ve n komen
elke twee maanden uit.
• Nieuwsbrieven SA - Vanuit Zuid-Afrika wordt periodiek een nieuwsbrief gestuurd naar
iedereen die zich heeft aangemeld via de site en naar de Visionary club l e den van VAE. De
nieuwsbrief bevat een samenvatting van nieuwsitems die zijn geplaatst op de website.
• Website - De website wordt verzorgd door de Zuid-Afrikaanse organisatie. Vanuit Nederland
levert de stichting actuele berichten over donaties of evenementen in Nederland. In 2016 i s
de website geheel vernieuwd. Deze is nu nog inzichtelijker en aantrekkelijker.
• Social media - Belangrijk bij Facebook is om mensen op een leuke manier bi j Vi sion AfriKa
Europe te betrekken met weetjes en foto’s vanuit Zuid-Afrika en de e ve nementen. Vi sion
AfriKa is ook actief op Instagram en Twitter. Daar worden inspirerende foto’s e n be ri chte n
vanuit Zuid-Afrika gedeeld.
• Email/persoonlijk contact - Persoonlijke feedback en bedankjes geven aan sponsoren vinden
we belangrijk. De vorm hangt hierbij af van de hoogte van het bedrag. Ook kunnen
betrokkenen het bestuur altijd bereiken via europe@visionafrika.com en persoonlijke
emailadressen met aanvullende vragen, opmerkingen en ideeën.
• Evenementen - Tijdens de evenementen worden de aanwezigen bijgepraat over de
ontwikkelingen van de afgelopen maanden in Zuid-Afrika.
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