
 

Geliefde Bethlehem ondersteuners,   

De winter loopt ten einde in Zuid Afrika, en we genieten van de 

aangename zonnestralen in het midden van de dag. Winter in Zuid 

Afrika ? dit hoor ik u denken…   

Reken maar dat Zuid Afrika koud kan zijn in deze maanden. De 

nachten en de vroege ochtend uren zijn onder of rond het 

vriespunt, maar gelukkig klimt de temperatuur op tot ongeveer 20 – 

23 graden rond de middag.  Na 15.00 uur zakt de temperatuur in twee uur tijd tot 5 graden, en tegen 

het avondeten is het rond 0 en valt de duisternis in een half uur.  Omdat het hier altijd zo zonnig 

warm is wordt de koude anders ervaren dan in Nederland.  Ook zijn de huizen hier niet gebouwd op 

de korte winters met de een-steens muren. Centrale verwarming wordt niet aangelegd bij de bouw 

van de huizen, dus wij werden verwend op onze verjaardagen met een verrijdbaar gaskacheltje . 

‘s Morgens in alle vroegte kleden we ons goed aan en in de loop van de dag pellen we laag voor laag 

uit, en ‘s middags gaat het een voor een weer aan. Wat hebben wij het goed! 

‘s  Morgens rond 6.00 brengen we onze dochter naar school, langs de weg waarop wij rijden lopen 

velen in dekens gehuld naar hun dagelijkse bezigheid. Op hun hoofd staat beschermend een muts uit 

het jaar 0, daarboven op is een tas bagage geparkeerd.  Of een emmer gevuld met vetkoek die zij 

deze dag hopen te verkopen langs de weg, of een pakket brandhout wat zij verzameld hebben om 

hun maïspap te koken… Vuurtjes langs de kant van de weg worden gebruikt om hun handen op te 

warmen , wat later dikwijls uitslaat tot een grote veldbrand. 85% van deze wandelaars sliepen deze 

nacht niet onder een dekbed, zij hebben geen verrijdbaar gaskacheltje en zeker geen een -steens 

muren … Vanwaar komen toch deze mensen en waar gaan zij heen? 

Rondom Pretoria liggen verscheidene townships, waar deze ‘swart-mense’ verblijven.  Hun dagelijks 

werk hebben zij in de stad gevonden als huiswerker, tuin-boy, straatverkoper, bediende  en hoe 

kunnen we securiteitswerker of plastiek verzamelaars vergeten? Blij zijn ze met hun baan, al 

babbelend gaan ze naar hun werk, waar ze elkaar aan het einde van de dag weer vinden bij de weg 

naar huis. Hun sociale leven is op straat, bij de taxi busjes, in de berm, onder de bomen.  

Werkloosheid is een groot probleem in Zuid Afrika, 90 % van de inwoners van de townships heeft 

geen werk. Degenen die werk hebben dragen zorg voor hun gezin maar ook vaak voor hun familie.  

Wanneer we in het township zijn, zien we uit de  piepkleine hutjes kind na kind en daarna ook een 

oma naar buiten komen. En daarna nog een zieke tante, het kan er best bij  als ze een beetje 

schuiven, haar zoon kan immers niet voor tante zorgen als hij in de mijnen werkt ? 

Wat zijn we bewogen met deze mensen, voor wie in ziekenhuizen geen tijd wordt vrij gemaakt, en 

wiens leven bij weinigen in tel zijn. Onze ogen zien zoveel leed in en rond deze hutjes, dat we vaak 

niet weten waar we onze handen eerst naar uit moeten strekken om hulp te verlenen. Dan vatten we 

soms alleen maar hun handen en bidden een kort gebed. De taal verstaan zij niet maar het gebaar 

doet veel met hen. Ze heffen hun ogen op en zeggen : ‘Amen, amen, Halleluja!’    Eenmaal terug in 

huis overdenk ik wie er nu arm is.  Want vanwaar kom ik/jij/u, en waar ga ik/jij/u heen?   Ik overdenk 

wat zou ik zeggen als ik zo woonde, en ik mijn kinderen of oude moeder weinig tot niets bieden kon?  

 



 

 

 

Deze mensen prediken ons ;  

Armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, 

Opdat ik zat zijnde, U dan niet verloochene en zegge: Wie is de HEERE? Of dat ik verarmd zijnde, dan 

niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste. (Spr. 31:8-9) 

Het voelt voor ons als een grote verantwoordelijkheid om hier te wonen. Een mooi zonnig land, een 

prachtige natuur, en verrijkende cultuur maar ook een land vol contrasten.  Een land met prachtige 

aloe’s, kleurrijke vogels maar ook als een gevangene wonen achter getraliede hekwerken waar 

stroom op staat. Criminaliteit en plaasmoorden, achterdocht en wantrouwen tussen zwart en blank.  

Blijdschap als onze harten elkaar herkennen in het Aangezicht van Christus, want ook deze huidskleur 

straalt Zijn Beeld uit na waarachtige bekering.   Augustinus zegt: mensen zijn de Handen van God.  Zo 

zijn deze mensen ook bezig ten nutte van de noodlijdende mens waar God hun een plaats gaf.  

Op de gemeente middag in Elspeet hebben we voor het eerst verteld over het maismeel project in de 

Hammanskraal township.  Samen met de Bethlehem mensen stellen we een lijst op van de op dat 

moment meest behoeftigen, zij komen dan op een afgesproken tijd en plaats naar ons toe. Naast 

maismeel schenken we een Bijbel in hun eigen taal, en voor de kinderen een exemplaar van Mary 

Jonesand her Bible (geschonken door de GBS).  Dit varieert tussen de 45 en 80 gezinnen afhankelijk 

hoeveel dat er  Een zak maismeel  weegt 12,5 kilo. Hiervan kan een gezin van 5-6  personen 2 weken 

eten.    Een ieder die aan dit project meewerkt in en buiten  Elspeet willen we heel hartelijk danken, 

de opbrengst is boven verwachting geweest!  De Bijbels halen we bij een zendingsorganisatie in 

KwamHlanga, in de talen: Tshwane, North Sotho en South Sotho.  Hier gebruiken we ook het 

gedoneerde bedrag voor uit Elspeet. De Engelse King James Versie proberen we via de GBS te krijgen 

die deze kosteloos verleent, echter de hoeveelheid is niet voldoende, en het vervoer is er alleen in de 

koffers als wij zelf reizen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijbel- en maismeel verspreiding in Hammanskraal 



 

 

Vanaf september hopen we dit anders te gaan doen. Een social worker uit Hammanskraal heeft een 

lijst opgesteld van 80 gezinnen die nood hebben. Deze gezinnen komen 3 x naar Tshwaraganang voor 

een korte eenvoudige Bijbelstudie waarna ze een maismeel zak krijgen.  De Bijbel is gesigneerd door 

Bethlehem en nemen ze de volgende keren mee als ze komen.  

Na drie keer komt een nieuwe groep mensen, geselecteerd door de maatschappelijk werker.  Allen 

wonen ze in Unit 5 en 6 van Hammanskraal, de zieken zullen we’ thuis’ bezoeken. Doordat de 

mensen meerdere keren terug komen hopen we een band met hen op te bouwen en hun vragen te 

kunnen beantwoorden.  Het kindertehuis stelt ruimte beschikbaar om dit te kunnen doen.  Op dit 

moment hebben we gesprekken om dit op dezelfde manier te laten verlopen in het township 

KwamHlanga. In combinatie met het ondersteunen van een groente tuin leer traject voor aids-

patiënten.  Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt door de donaties  die voortkwamen uit de 

presenteer middag die we in Elspeet gegeven hebben, waardoor we een financiële buffer hebben 

gekregen. We zijn de donateurs zeer erkentelijk voor deze opening!  

De situatie van gehandicapten in de township is bedroevend. Bij het bezoeken van een van de 

maismeel ontvangers hebben we afgesproken elektriciteit aan te leggen voor licht en een 

kookplaatje. Tevens een bed, linnengoed en gordijnen te kopen. De man die in een geschonken 

rolstoel zijn dagen doorbrengt, kookt met zijn enigste bruikbare ledemaat, zijn maïspap in een blikje 

op een blikje parafine. We konden nauwelijks ademhalen in de hut, en waren bedroefd over zijn 

mens onwaardige manier van leven. Aan de golfplaten hing een ijzeren ketting waarmee hij zich uit 

de rolstoel trok en zich op een hoop vodden werpt  om de nacht door te brengen. Eenmaal terug in 

het weeshuis Tshwaraganang  zijn we overeengekomen met mama Katrina dat de oudste jongens 

van het weeshuis deze man dagelijks schoon water gaan brengen, zijn huisvuil opruimen, en dat ze 

het hutje fris gaan verven. De oudste meisjes zullen de was gaan doen en helpen met de verzorging 

van Sadrach. Zo heet deze man, die geen enkel woord van ons verstond en rond de 60 jaar is. 

Kinderen heeft hij niet en zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden aan een” snelle ziekte.” In 

totaal kost de opknap beurt van zijn huisjes en het opnieuw aansluiten van zijn huisje op het 

elektriciteitsnet 9500 rand Half september hopen we weer te gaan kijken.  Helpt u mee Sadrach en in 

de toekomst zijn medegenoten het leven dragelijker te maken?   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sadrach uit Unit 5 Sadrach’s keuken 



 

 
De groente- en fruit actie die we in Elspeet voor het eerst ter sprake brachten wordt enorm 

gewaardeerd. De samenwerking met de blanke boer loopt goed, en we stemmen met hem en 

Tshwaraganang af welke groente en fruit er opgehaald wordt bij de boer. Inmiddels is er 11 x 

geleverd, en verschillende keren waren we erbij toen de kinderen vol vreugde aan een’ naartjie’ 

(mandarijntje) peuzelden. Bij hun portie maismeel zit nu – dankzij de gulle gevers - altijd spinach en 

carrots of beets. Met name in deze periode van het jaar is deze vitamine toevoeging van groot 

belang. Door de snelle temperatuurdaling en -stijging zijn er doorgaans veel zieke kinderen.   

We hopen van harte dat we dit kunnen blijven doen voor hen. Per week zijn we 850 rand kwijt aan 

de groenten, omgerekend ongeveer 50 euro voor 80 kinderen in Tshwaraganang.  Iedereen die een 

donatie heeft gedaan om een week deze kinderen sterk te maken zeggen wij hartelijk dank! 

 
    

 

 

 

 

Niet iedereen beschikt over voldoende middelen om te doneren, echter heeft iedereen in Nederland 

een tas nodig om boodschappen te doen. Zo’n handig tasje in uw grote tas, voor die boodschapjes 

die net niet meer in de tas kunnen. En plastic tasjes krijgt u niet meer in Nederland… Bethlehem 

heeft aan u gedacht, en voor u genaaid! In allerlei kleuren en allerlei maten zelfs… Onze vrouwen 

hebben werk en inkomen hierdoor, en met de marge steunt u ons vitaminen project voor het 

weeshuis. De tassen komen er aan, en in de verkopingen van Gouda, Rijssen en Vriezenveen 

beschikbaar. Vanaf €8.95 tot €17.95, een leuk cadeautje ook om te geven!    

Voor kinderen zijn ze in vrolijke stoffen als gymtas of muziekschool of bibliotheektas. Mogen we deze 

tassen bij u aanbevelen  waar onze dames met zoveel vreugde aan gewerkt hebben? 

Afgelopen zaterdag is het bestrating project opgeleverd rondom Tshwaraganang. Vier weken hebben 

6 werkers alles met de hand bestraat (1000m2) ,en het is heel erg opgeknapt. De kinderen spelen 

heerlijk op het plein, en als afronding hebben we scootertjes geschonken waar de kleintjes met blijde 

snuitjes op rond raceten. Mama Katrina stond tevreden rond te kijken over de bestrating, terwijl wij 

de kinderen vermaakten met verven en knutselen. “Sê  Baie Dankie vir al die mense uit Holland”, riep 

ze wel 10 x met haar zware Afrikaanse  basstem. De binnen ronding van het plein en de paden zijn 

keurig bestraat,  ze zullen er veel voordeel van ondervinden! Het laatste gedeelte wat niet in het 

zicht is, waar de was opgehangen wordt is nog niet gebeurd, we hopen dit in de toekomst te kunnen 

schenken (dit is nog ongeveer 500m2). De schaduw plek, een speciaal zonwerend zeil, hopen we voor 

de zomerzon komt aan te brengen.   De palen staan er al, de bestrating eronder ook. In de brief  

zullen we wat foto s toevoegen, de gemeente van Urk heeft deze “bouwstenen” voor een zeer groot 

Dagelijkse vitaminen mogelijk gemaakt door 

het groente en fruit project.  

De groenteboer levert zijn 

groenten aan het kindertehuis. 

 



 

deel bekostigd.  We zeggen u hartelijk dank dat u deze bestrating mogelijk maakte!   

Iedereen geniet ervan, zo opgeruimd het nu staat! Er is nu veel minder stof als het droog is en veel 

minder modder als het regent. 

 
 

 
Wanneer we op vrijdag naar Tshwaraganang gaan, doen we gelijk een spelletjes of knutselmiddag 

met de kinderen.  Al 2 jaar zorgt het team uit Terneuzen elke reis voor een volle koffer met 

knutselspullen.  Wat genoten ze deze keer van het waterverven, dat hadden ze nog nooit gedaan! En 

de gevulde etuitjes voor de grote meisjes  waren een schot in de roos! Hartelijk dank voor de met 

zorg samengestelde koffers, iedere reis weer!  De volwassen kleurboeken met de potloden hebben 

we voor de Kliniek Blymoedig bewaard, daar hopen we dv maandag naar toe te gaan.  Bij deze groep 

patiënten is dit een welkome afleiding in hun dagelijkse sleur. In deze instelling is geen 

gesubsidieerde dag therapie, geen muziek of creatieve therapie. Op deze wijze kan het personeel op 

een eenvoudige wijze toch de patiënten ontspannen bezig laten zijn. Van deze mensen maak ik geen 

foto s, maar Terneuzen –team, wees ervan verzekerd dat juist deze mensen hiervan zullen genieten 

in kleurloze tijden.  Van de 80 matrassen en matrashoezen (geschonken in mei dit jaar) wordt 

dankbaar gebruik gemaakt, waarvan we in de vorige nieuwsbrief melding gemaakt hebben. (zie ook 

hun website of facebook: www.blymoedig.co.za)   Deze instelling heeft ook geen centrale 

verwarming, daarom liggen de patiënten in deze koudere periode langer op bed en gaan ze vroeger 

naar bed.  We willen daarom voor deze patiënten een actie van start laten gaan: ”Kniekombersie-

projekt”. Dit is het Afrikaanse woord voor deken, in veel gezinnen hangen deze dekens over de 

bankleuning voor koude avonden.  De ‘Kombersies” leggen ze dan over hun benen wat de warmte 

langer vasthoudt.  We hopen hier meer over te vertellen tijdens de komende presentaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestrating  

Spelletjes middag in Tshwaraganang 

Het gedeelte waar de bestrating nog moet plaats vinden. 

http://www.blymoedig.co.za/


 

In Barneveld heeft groep 8 van de  Eben-Haëzerschool onder leiding van mw. T. Lodder, de moeder 

van Thom uit groep 8, en meester Vos een spelletjes middag georganiseerd. De planning was dat ik 

zelf daarbij aanwezig zou zijn om te vertellen over ons werk en dit te verduidelijken met dia’s.  Echter 

bij mijn jongste zusje werd een ernstige ziekte geconstateerd, en de zorg voor hun zoontje woog me 

zwaarder.  Het is bijzonder hoe dit Barneveldse-team met deze spelletjes middag en samen met de 

onderwijzers €3198 opgehaald hebben voor de maismeel en bijbeluitreikingen!  Foto s toonden 

ingespannen kinderkopjes die touw trokken, zak springen deden enz. erg leuk! Daarnaast heeft Sjan, 

de broer van Thom, voor zijn maatschappelijke stage een school uniform actie gedaan voor de wezen 

uit Tshwaraganang die geen uniform hadden en daarom niet naar school mogen .  Deze actie bracht 

€750 euro op! Voor vele kinderen hebben we uniformen en schoolschoenen gekocht. Warme jonge 

harten gaven dit prachtige resultaat! Kinderen voor kinderen!  Iedereen die, op welke wijze dan ook, 

betrokken was bij deze middag zeggen wij hartelijk dank voor uw steun !  

 Het is erg leuk om te horen en te lezen hoe ieder verkooppunt andere manieren verzint om geld in 

te zamelen voor de bestaande projecten. Bloemenverkoop, rommelmarkt, snoepjes-verkoop, flessen 

inzameling, olie bollen actie, kaarten verkoop, flessen inzameling, high tea enz. in Katwijk 

organiseerden ze een barbecue voor gemeente leden, wat een klus! We genoten mee van de foto’s, 

prachtig om te zien te midden van het groen! Hartelijk dank voor al jullie werk en Opruimwerk ;)  

Verkooppunt Bruinisse ontdekte een erg leuk idee: jouwmarktkraam.nl. Carolien heeft voor een 

week haar spullen daar neergezet, je huurt dan een kraampje voor €25. Zelf hoef je niet aanwezig te 

zijn. De spullen krijgen dan codes, op je telefoon komt binnen wat verkocht is. Op internet kun je dit 

idee nazoeken of er ook zo’n punt in de buurt is. Er zijn 30 locaties in het land. Ik ben heel benieuwd 

hoe dit zal lopen! Bedankt Carolien, voor de tip en je inspanning daaromtrent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: jouwmarktkraam.nl 



 

 

Erg blij zijn we met de verkregen inkomsten!  Maar er zijn ook dames die verkopen, die bakken, die 

kaarten plakten, maar ook werkers achter de schermen. Chauffeurs die met goederen reden, 

winkeliers die snoep en drinken sponsorden, fabrieken die de printer lieten gebruiken en pakketten 

kosteloos verzonden naar een andere plaats.  Oma ’s die kleinkinderen opvingen omdat moeders een 

verkoping hield, vriendinnen die een ovenschotel maakten omdat  er iemand druk was voor 

Bethlehem. Velen zijn een schakel in het geheel dat Bethlehem heet. De een is het hoofd, de ander is 

de hand en de ander is de voet.  Met elkaar, welk aandeel u ook heeft, al bent u een haar of een 

nagel, we kunnen niemand missen om een geheel te vormen welk dienstbaar wenst te zijn aan de 

naaste in nood. Door Bethlehem is Nederland met Zuid Afrika verbonden. Weet u trouwens dat we 

het plaatsje Bethlehem in Zuid Afrika , bezocht hebben? Vol verwachting reden we ernaar toe.  Het 

was een echte afknapper, geen centrum, geen mooie straten, gewoon helemaal niets bijzonders.   

Lichtelijk teleurgesteld reden we verder naar de plaats van bestemming, onszelf afvragend wat we nu 

eigenlijk hadden verwacht.  We bedachten dat er wellicht ook mensen ons “Bethlehem” zo zouden 

bezoeken.  Vol verwachting, romantiek, iets bijzonders verwachtend…?  Bethlehem is maar gewoon 

een spelden prikje, ontstaan in een “stoep”.  Gewoon begonnen met uiltjes haken en ‘swart mense’  

handwerkvaardigheden leren.   We (af)leren dagelijks, en doen gewoon wat onze hand vind om te 

doen, met uw hulp ,in Zijn kracht, anders ging het niet.  Verwacht van ons geen grote dingen, want 

dan komt u teleurgesteld uit “Bethlehem”.  

 Wij waren toen op pad naar Lesotho, een landje midden in Zuid Afrika. Een uur of 4 rijden van 

Pretoria vandaan, maar het is een echt koninkrijk. We bezochten daar een project waar 

aidspatiënten sieraden leren maken. Tevens leerden ze daar wol spinnen en weven. Het was 

leerzaam en interessant. Het land zelf is uiterst primitief en dun bevolkt. Auto s zijn nog zeldzaam, we 

ontmoeten veel eenzame schaap- en koeienhoeders.  Deze leven geheel eenzaam op verlaten 

vlakten. We deelden Bijbels en voeding en kleding en willen bij gezondheid zeker nog eens terug. Al 

rijden we dan anders door Bethlehem heen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een bedank bericht van Kliniek Bly 

moedig  



 

 

Komende weken staan er enkele afspraken gepland met social workers , welke werkzaam zijn in het 

Pretoria Oost gebied.  In dit gebied zijn blanke “plakkerskampen”, dit zijn zogenaamde zinken huisjes 

die aan elkaar “gelijmd” zijn.  Deze zijn gelijk aan de townships alleen wonen hier de zogenaamde 

arm-blanken. Het veranderde regeringsbeleid van Zuma heeft ertoe geleid dat blanken geen 

voorzieningen krijgen na het verlies van hun baan, na een ongeluk, bij een handicap. Uitkeringen en 

A.O.W. verkrijgen zij niet.  Zeker wonen hier ook sociaal zwakken en laag opgeleiden, maar door 

onvoorziene levensomstandigheden wonen hier ook hoog opgeleiden die hun werk verloren hebben 

of gehandicapt werden. Deze snel groeiende bevolkingsgroep vraagt onze aandacht en we willen ons 

erin verdiepen. Het aantal suïcides onder hun kinderen is hoog, een artikel in de krant noemde 

schaamte als hoofdoorzaak. De ouders kunnen de school uniformen niet bekostigen van de kinderen 

, dus ontvangen deze kinderen ook geen onderwijs. Veel van deze kinderen krijgen op school hun 

enige voeding, geschonken door  ‘omgee-mama’s ‘.In de komende weken willen we een beeld 

vormen van de problematiek die hier speelt en wat wij als Bethlehem hierin kunnen betekenen. Via 

Google kunt u hierover ook informatie vinden.  

De verkoop van de Bethlehem producten loopt in Afrika boven verwachting. Gerda vd Kamp staat op 

markten met Nederlandse producten en verkoopt tevens de artikelen die bij ons gemaakt worden in 

de ‘stoep’.   Ook spullen die in Nederland niet meer lopen gaan naar deze kraam. Gerda zorgt ook dat 

de winkelrestanten die we geschonken krijgen van Elmas, La Jumelle  en een sportwinkel in 

Barneveld bij Christian en Frieda komt, en bij enkele vrouwen die bij Gerda in het weiland wonen. Zij 

verkopen deze geschonken restanten en hebben op deze wijze inkomen. De spullen die overblijven 

van Bethlehem verkopen deze  dames ook. April uit Kwamalanga  heeft tijdelijk bouw 

werkzaamheden, en we zijn blij dat hij op deze wijze zijn gezin kan verzorgen.  De grafsteen voor zijn 

moeder, Elisabeth Sebothama, onze geliefde eerste naaister, kan nog niet geplaatst worden. We 

wachten tot de grond iets harder is. Waarschijnlijk wordt het eind van dit jaar.  

 
 

 

 

 

 

 
We zijn blij dat de gemaakte producten ook hier hun aftrek vinden. De vrouwen die we 

handvaardigheden leerden kunnen zo hun werk blijven doen, en we leren hen nog nieuwe ideeën.  

Het scheelt ons veel koffer/inpak  werk, waar we veel tijd/energie aan kwijt waren.  Deze tijd 

besteden we nu aan andere zaken zoals de “grote” projecten die onze aandacht vragen.  

 We namen u in deze brief mee naar Pretoria, in Zuid Afrika.  Inmiddels is de avond schielijk gevallen, 

en u begrijpt, het gaskacheltje gaat nu aan !  Bij dat gaskacheltje komt een knie-commercie…  Dan 

gaan we foto s uitzoeken met behulp van ons ‘laat-lammetjie’ (jongst geborene )  om in deze 

Geschonken kleding van La Jumelle 



 

nieuwsbrief te plaatsen. En we wensen dat deze nieuwsbrief als een kachel uw hart zal verwarmen 

om aan ons werk te denken!  Na de Heere, Die tot nu toe ons kracht gaf om ons werk met vreugde te 

doen, zeggen wij allen heel hartelijk dank voor uw steun. 

Sonja Weststrate, Pretoria, 26 augustus 2016 

PS 1. Deze brief mag aan iedereen door ge-mailed worden. Als u deze nieuwsbrief via anderen krijgt 

maar deze zelf wilt ontvangen dan kunt u dat aangeven door middel van een mailtje aan 

sonjaweststrate@kliksafe.nl 

PS 2. Indien u een financiële bijdrage wilt doen dan kan dat op het volgende bankrekeningnummer: 

NL 88 RABO 0304 2397 47 tnv S.M. Weststrate - Van Kooten inzake Bethlehem. Wilt u a.u.b. 

aangeven welk project u wilt ondersteunen. 
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Inkomsten en uitgaven van Bethlehem 20 mei t/m 27 augustus 2016   

1 EUR = 15 ZAR   

    

Inkomsten uit verkopingen   

Urk / Elmas € 910,35 

Vriezenveen € 300,00 

Kruiningen / Dordrecht / Veenendaal  € 122,00 

Genemuiden € 1.301,25 

Harmke Boon € 202,90 

Maaike Mallan € 264,00 

Terneuzen € 150,00 

Katwijk € 579,00 

Bruinisse € 1.500,00 

Drogist de Wittevoet in Wolphaartsdijk € 50,55 

Gerda van de Kamp (Pretoria) € 493,93 

Franske Kolijn - Weststrate € 142,00 

Maria Kruijsse - Weststrate € 500,00 

    

Verkoping Elspeet (28/5/16) € 2.626,29 

    

Totale inkomsten uit verkopingen € 9.142,27 

    

Inkomsten voor projecten   

    

Maismeel voor Hammanskraal (gestart 28/5) € 10.948,00 

Groentezakken voor Tswarangarang (gestart 28/5) € 3.050,00 

Uniformen voor Tswarangarang € 700,00 

    

Totale inkomsten voor projecten € 29.153,05 

    

Giften   

N.N. te N € 100,00 

N.N. Barneveld € 100,00 

N.N. Dronten € 2.500,00 

N.N. Urk € 450,00 

 
  

Totaal Giften € 3.150,00 

    

    

uitgaven atelier  ZAR 32.081,48 

    

    



 

Reserveringen voor projecten   

    

Reservering Bouwstenen voor Tswarangarang   

Reservering begin verslagperiode ZAR 149.250,00 

Toegevoegd aan reservering  ZAR 0,00 

Ontrokken aan reservering ZAR 146.380,05 

reservering einde verslagperiode ZAR 2.869,95 

 
  

Reservering Maismeel voor Hammanskraal   

Reservering begin verslagperiode € 0,00 

Toegevoegd aan reservering  ZAR 164.220,00 

Ontrokken aan reservering ZAR 14.714,20 

reservering einde verslagperiode ZAR 149.505,80 

    

Reservering groentezakken Tswarangarang   

Reservering begin verslagperiode ZAR 0,00 

Toegevoegd aan reservering  ZAR 45.750,00 

ontrokken aan reservering  ZAR 9.350,00 

reservering einde verslagperiode ZAR 36.400,00 

    

Reservering uniformen Tswarangarang   

Reservering begin verslagperiode ZAR 0,00 

Toegevoegd aan reservering  ZAR 10.500,00 

ontrokken aan reservering  ZAR 5.450,00 

reservering einde verslagperiode ZAR 5.050,00 

    

Reservering grafsteen Liesbeth   

Reservering begin verslagperiode ZAR 12.000,00 

Toegevoegd aan reservering  ZAR 0,00 

ontrokken aan reservering  ZAR 0,00 

reservering einde verslagperiode ZAR 12.000,00 

    

Totaal gerserveerde gelden voor lopende projecten ZAR 205.825,75 

    

Resultaat buiten gereserveerde gelden (€)   

inkomsten uit verkopingen  €          9.142,27  

Giften   €          3.150,00  

uitgaven atelier  €          2.138,77  

resultaat  €        10.153,51  

saldo vorige verslag periode  €          4.317,30  

    

Vrij besteedbaar  €       14.470,81  

 
ZAR 217.062,12 

 



 

 


