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Beleidsplan Sunshine House 
 
In dit beleidsplan geven we u enerzijds informatie over Stichting Weeshuis Sunshine House 
en haar doelstellingen, anderzijds geven we u inzage in de uitdagingen waar we in de 
komende jaren voor staan en hoe we deze willen aangaan. 

1. Doelstelling Stichting Sunshine House 

2. Visie en missie 

3. Doelgroep 

4. Activiteiten 

5. Communicatie 

6. Informatie over Sunshine House 

7. Uitdagingen voor de toekomst 

8. Zakelijke informatie 

 

1. Doelstelling Stichting Sunshine House 

Stichting Weeshuis Sunshine House is opgericht in november 2016 en werkt vanuit Edam. In 
de bijna tien jaar voor de oprichting werkten de vrijwilligers van de stichting als werkgroep 
van de Protestantse Kerkgemeente Edam. Het doel bleef hetzelfde: zorgdragen voor 
voldoende financiën om de kinderen van het weeshuis Sunshine House in het Zuid-
Afrikaanse Pietermaritzburg een liefdevol thuis en een goede opvoeding te kunnen bieden. 

Gezubuso-projecten 

Het weeshuis Sunshine House in het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg is een onderdeel van 
het complex van Gezubuso-projecten. Onder deze organisatie vallen ook een 
moestuinproject en een Blijf van mijn lijf-huis. De financiering van deze onderdelen komen 
uit andere bronnen, waaronder een Duitse organisatie. Zij voorzien in het onderhoud van de 
gebouwen en het loon van de pleegmoeders. Gezien de gezamenlijke 
verantwoordelijkheden is er regelmatig contact met de Duitse betrokkenen.  

 

2. Visie en missie 

Onze missie is om ervoor te zorgen dat Sunshine House voldoende financiële middelen heeft 
om de circa 40 kinderen die ze opvangen, een veilig en warm thuis te kunnen bieden. 

De kinderen die in weeshuis Sunshine House opgevangen worden komen uit de armste lagen 
van de Zuid-Afrikaanse samenleving en zijn daardoor zeer kansarm. Ze zijn hiv-positief, 
hebben al aids, hebben hun ouders aan aids verloren of zijn te vondeling gelegd. 
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Stichting Weeshuis Sunshine House uit Edam ondersteunt het weeshuis met een maandelijks 
bedrag. Hierdoor kunnen de pleegmoeders zorgen voor noodzakelijke kleding, voedsel, 
medische zorg en scholing voor de kinderen. 

De financiering is direct. Dat wil zeggen dat zonder tussenkomst van derden of zonder aftrek 
van organisatiekosten het bedrag wordt overgemaakt naar het weeshuis in 
Pietermaritzburg. Deze legt op een gestructureerde manier verantwoording af over de 
gelden. 

Tussen de Edamse stichting en het weeshuis in Pietermaritzburg loopt deels een 
persoonlijke, familiaire band van de familie Aberson. Dit zorgt voor extra informatie over de 
ontwikkelingen in het weeshuis. Regelmatig bezoeken familieleden of donateurs van de 
stichting het weeshuis. 

Het initiatief om het weeshuis financieel te ondersteunen werd in 2008 door Ella, Martina en 
Ineke genomen en werd door de Diaconie van de Kerkgemeente Edam ondersteund. Acht 
jaar later, in 2016, is Stichting Weeshuis Sunshine House opgericht. 

Pleegmoeders uit de Zulu gemeenschap zorgen voor een vervangend thuis. Wij voelen ons 
solidair met de leiding en de pleegmoeders van het huis in hun streven om deze kansarme 
kinderen een toekomst te bieden. Vanuit het rijke Nederland willen wij hen hierin steunen 
door te zorgen voor voldoende financiële middelen. Ook denken we mee bij problemen of 
nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is ons uitgangspunt dat we samen zoeken naar oplossingen 
die gedragen en uitgevoerd worden door de lokale bevolking. En daarnaast dat zij zelf ook 
laten zien dat geprobeerd wordt bronnen aan te boren en eigen kracht in te zetten.  

We vinden educatie heel belangrijk. Scholing betekent een toekomst, waarin de kinderen 
zelfvoorzienend en zelfstandig kunnen zijn. In onze contacten is dit altijd een gesprekspunt. 
Het is overigens niet eenvoudig om de jongeren structureel school te laten bezoeken en een 
eigen leven op te bouwen. Tienermoederschap en vroegtijdig schoolverlaten, ook bij de 
jongens, zorgen voor kinken in kabels. 

 

3. De doelgroep van de stichting 

De stichting richt zich op particulieren en op bedrijven. Zij moeten zorgdragen voor de 
benodigde inkomsten van de stichting. 

 

4. Activiteiten 

De beoogde financiën krijgt de stichting via donateurs/sponsorouders, acties en collectes. 

Donateurs 

Om het benodigde geld over te kunnen maken zijn circa 100 vaste donateurs/sponsorouders 
nodig. Hun bijdragen variëren in frequentie en in hoogte van het bedrag. Ons uitgangspunt 
is: alle beetjes helpen. De donateurs zijn onze ambassadeurs. Zij kunnen het beste aan 
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anderen vertellen waarom ze Sunshine House structureel steunen. Dit kunnen zowel 
particulieren als bedrijven zijn. 

Donateursreis in 2018 

In februari 2018 staat een donateursreis gepland. We willen trouwe donateurs de gelegenheid geven 
om middels een korte of langere reis Sunshine House te bezoeken en het prachtige Zuid-Afrika te 
ontdekken. We beperken zoveel mogelijk de kosten en maken gebruik van lokale reisaanbieders. Dit 
is niet alleen voordelig voor de meereizende donateurs, maar zorgt ook voor inkomsten voor de 
stichting. 

Acties 

Jaarlijks organiseren we een aantal acties. Deze variëren van een veiling, de verkoop van 
eten op (ideële) markten of het organiseren van een sponsorloop. 

Collectes 

De Protestantse Kerkgemeente Edam steunt ons met de opbrengst van twee jaarlijkse 
collectes. 

 

5. Communicatie 

Donateurs 

We onderhouden een zo persoonlijk mogelijke band met onze ambassadeurs, de 
sponsorouders en donateurs. Jaarlijks organiseren we een gezellige informatielunch. Naast 
actuele informatie over de stand van zaken rond het kinderhuis, vertelt iemand die onlangs 
geweest is, zijn of haar ervaringen. We geven op die manier op een transparante en directe 
manier informatie over het wel en wee van Sunshine House. 

Belangstellenden 

Via onze site weeshuissunshinehouse.nl  informeren we belangstellenden over ons werk. 
Daarnaast is een folder aan te vragen of te downloaden. Ook zijn we altijd bereid om iemand 
persoonlijk te informeren. Waar mogelijk staan we op lokale markten en beurzen met 
informatie.  

 

6. Informatie over Sunshine House 

 

De kinderen van Sunshine House 

In Sunshine House wonen meer dan 40 kinderen. Ze zijn wees of voor langere tijd 
ondergebracht door familie. Aids is vaak de achterliggende oorzaak. De meeste kinderen zijn 
tussen de 10 en 15 jaar. Een groot deel van hen is in 2003 bij de oprichting van Gezubuso 
Projects, waar Sunshine House onderdeel van is, als baby of peuter gebracht. 
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Geregeld komen er nu nog baby’s of jonge kinderen bij. Baby’s die niet Hiv-positief zijn en 
geen familie hebben om voor hen te zorgen, komen voor adoptie in aanmerking binnen de 
Zulu-gemeenschap. De groeiende groep jongeren boven de 15 jaar vormt een nieuwe 
uitdaging voor het kinderhuis Toegerust met een opleiding en sociale vaardigheden zouden 
zij voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Dit is helaas in slechts uitzonderlijke gevallen 
haalbaar. 

De organisatie van Sunshine House 

De dochter van een van de oprichtsters, Janine MacKay, heeft de leiding over Sunshine 
House tijdelijk overgenomen toen haar moeder, Juanita MacKay in 2013 overleed. Zij zorgde 
ervoor dat het beschikbare geld werd besteed aan voeding, kleding, medische zorg, 
persoonlijke aandacht en een schoolopleiding voor de kinderen. Met haar is vanuit Edam 
geregeld mailcontact om na te gaan of dit ook lukt. Daarnaast wordt het project vanuit 
Nederland regelmatig persoonlijk bezocht. Er werken 6 ‘pleegmoeders’ in het huis en 
dependances. Zij hebben de dagelijkse zorg over de kinderen.  

De locatie en de behuizing 

Sunshine House is gevestigd in een buitenwijk van het bijna 5000  inwoners tellende 
vroegere hoofdstad Pietermaritzburg, de townships meegerekend. Het maakt deel uit van 
Gezubuso Projects. Naast het huis waar de kinderen wonen, omvat het twee dependances 
waarvan er een in het Township van Pietermaritzburg ligt, een opleidingscentrum en een 
kantoorruimte. De financiering van deze faciliteiten wordt al sinds 2003 gedaan door 
geinteresseerden uit Duitsland. Tussen Stichting Sunshine House en de Duitse ondersteuning 
is jaarlijks contact. Soms ziet men elkaar ter plekke in Pietermaritzburg. 

De verzorging 

De kinderen worden verzorgd door lokale pleegmoeders uit de Zulu gemeenschap. Zij staan 
onder leiding van de directie, die hen ondersteunen in de do’s en don’ts van het huis.  

 

7. Uitdagingen voor de toekomst 

We staan voor de volgende uitdagingen:  

Concurrentie 

Stichting Sunshine House is een van de vele goede doelen die vanuit Nederland 
georganiseerd worden. Er is dus een grote concurrentie. We zien kansen door lokaal samen 
te werken met andere goede doelen. Hierdoor vergroten we onze daadkracht voor de 
organisatie van activiteiten en voor de promotie van onze organisaties.  

Ver van mijn bed 

Sunshine House staat in Zuid-Afrika. Voor velen in Nederland ver weg en een van de vele 
Afrikaanse goede doelen. We moeten het specifieke van ons doel goed definiëren en onder 
de aandacht zien te krijgen. De persoonlijke relatie die we hebben met het weeshuis, 
waardoor we op een directe en informele wijze informatie krijgen, maakt ons project 
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bijzonder. Het netwerk van donateurs zal vooral via de bestaande donateurs uitgebreid 
proberen te worden. Het vertrouwen dat zij in de stichting hebben, moeten zij door zien te 
geven aan nieuwe, potentiële donateurs. 

Oudere kinderen 

Het aantal kinderen dat zo langzamerhand voor zichzelf zou moeten kunnen zorgen stijgt 
jaarlijks. Het is niet eenvoudig om deze kinderen goed toegerust – met een opleiding, werk 
en een goed sociaal netwerk – een eigen plek in de maatschappij te laten verwerven. We 
gaan de komende tijd na hoe we dit kunnen bevorderen. 

 

 

8. Zakelijke gegevens stichting Sunshine House 

Bestuur en overige vrijwilligers van Sunshine House 

Het bestuur van Sunshine House bestaat uit: 

Ella Aberson                      voorzitter 

Brechje Harmsen             secretaris 

Ineke Kappers                  penningmeester 

Martine de Lange, Kiek Keizer, Annet Ent en Wil Spanjer zijn de overige vrijwilligers. 

Het bankrekeningnummer is: NL98RABO0313968861 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 

Meer informatie: info@weeshuissunshinehouse.nl  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil Spanjer 
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