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 Doel en aanpak 

 

 

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Vrienden van Indlu Yethemba. De betrokkenheid bij het 
werk van Hetty Bloem in Zuid-Afrika leidde in 2009 tot de oprichting van de stichting. 
 
Het doel van de stichting, zoals omschreven in de statuten, is het ondersteunen van het werk van 

Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika. Indlu Yethemba Ministries is de organisatie die Hetty 
Bloem heeft opgezet. Deze organisatie: 
 

- geeft thuiszorg in de breedste zin van het woord aan vooral door HIV/AIDS getroffen 
mensen 

- geeft vervoer naar medische zorg, zoals klinieken en ziekenhuizen, wat grotendeels op 
grote afstand ligt en voor veel mensen onbereikbaar is 

- verstrekt voedselpakketten voor een groep gezinnen en individuen om voldoende op 

kracht te kunnen komen om voldoende energie te hebben om de vaak zware AIDS- en 
TBC-medicijnen te kunnen verdragen 

- geeft voorlichting op gebied van HIV/AIDS en brengt mensen met elkaar in contact om 
ervaringen te kunnen delen en elkaar te kunnen bemoedigen.  

- helpt gezinnen met het verkrijgen van niet eerder verstrekte geboortecertificaten voor de 

kinderen om zo naar school te kunnen gaan 
- helpt mensen met het verkrijgen van identificatiepapieren om daarmee werk of indien van 

toepassing een uitkering te kunnen krijgen zodat ze onafhankelijk kunnen worden van hulp 
- ondersteunt bij het verkrijgen van uitkeringen 
- deelt in de drie wintermaanden soep uit aan de mensen op de zgn. boerderijen en 

barakken 
- werkt samen met een aantal lokale vrijwilligers die de taal van de mensen spreken en de 

cultuur kennen 
 
Het hart van het werk in Zuid-Afrika is het geven van nieuwe kansen en hoop voor deze mensen 

die zo weinig hebben en het bieden van een menswaardige ondersteuning aan mensen waarvan 
het leven in veel gevallen naar een einde loopt. Daarnaast maakt het mogen vertellen over het 
werk van God daar een wezenlijk onderdeel van uit. 
 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba probeert, waar mogelijk, dit werk vanuit Nederland te 
ondersteunen. Een belangrijk punt is het onderhouden van de contacten met Zuid-Afrika ter 
ondersteuning en bemoediging van Hetty Bloem en haar man Tjeerd Zuidema.  
Door het publiceren van de nieuwsbrieven en het houden van presentaties zorgen we voor meer 
bekendheid van het werk en blijven de mensen in Nederland op de hoogte van alles wat er in 
Zuid-Afrika gebeurt. Door het werk te dragen en bekend te maken is er een grote kring van 

mensen die biddend om dit werk heen staat steeds. 
Alleen met gebed en de hulp van God kan dit werk worden gedaan en groeien. Natuurlijk is er ook 
financiële steun nodig om al het werk mogelijk te maken. Het is dan ook een wonder om te zien 
hoe iedere keer weer mensen betrokken raken bij deze bediening en dat werk ook daadwerkelijk 

ondersteunen. Het overgrote deel van de financiële ondersteuning komt vanuit Nederland.  
 
Doordat de stichting tot doel heeft om alleen één project, nl. Indlu Yethemba Ministries, te 

ondersteunen zijn de lijnen met Zuid-Afrika kort. Zo kan er direct, concreet en praktisch worden 
gewerkt. Dit resulteert in een bijzonder efficiënte werkwijze waarin de overheadkosten zeer 
beperkt zijn.  



 

 Organisatie 
 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, beleid, financieel beheer en de interne- en 
externe communicatie. Voor de duidelijkheid, het gaat hier puur om de werkzaamheden vanuit 
Nederland. Het werk dat gedaan wordt in Zuid-Afrika valt niet onder de verantwoording van het 
bestuur in Nederland. Ondanks de sterke vervlechting van de werkzaamheden is er statutair geen 

verantwoordingsplicht tussen de beide stichtingen. Dit heeft vooral te maken met de afstand 
tussen Nederland en Zuid-Afrika. Er wordt intensief contact onderhouden om goed op de hoogte te 
blijven van wat er speelt in Zuid-Afrika en op welke manier er vanuit Nederland ondersteuning 
verleend kan worden. 
 

Onze bestuurssamenstelling 

Berthe Pennings voorzitter 
Marjolein Pennings secretaris 
Gert Pennings     penningmeester 
Fia Jones           algemeen 
David Overkempe algemeen 

De bestuurders treden voor onbepaalde tijd toe tot het bestuur. De werkzaamheden worden 

onderling verdeeld. Stichting Vrienden van Indlu Yethemba kent geen beloningsbeleid. Alle 
werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Gemaakte kosten (bijv. print en portokosten) 
worden wel vergoed. Eventuele reizen naar Zuid-Afrika en de daarbij horende verblijfskosten 
worden door de bestuursleden zelf betaald. 
 
Stichting Vrienden van Indlu Yethemba heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de stichting door de 
Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn om deze reden 

aftrekbaar van de belasting. 

 

Naam ANBI: Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 

Telefoonnummer: 0031 6 2633 8933 

K.v.K. 01147458 

RSIN/Fiscaal nummer: 820541631 

Website adres: http://www.indlu-yethembaministries.org  

E-mail: info@indlu-yethembaministries.org  

  
 

Adres: Kingmastate 53 

Postcode: 8926 NA 

Plaats: Leeuwarden 

 
 

 

 Toekomst 

 

 
Het werk dat Indlu Yethemba Ministries doet is afhankelijk van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika, en 
vooral ook van de financiële hulp van buitenaf. Als Stichting Vrienden van Indlu Yethemba zetten 
we ons in om te kunnen voorzien in de behoeften in Zuid-Afrika. Continuïteit in het werk is een 

vereiste om in de zorg voor de behoeftige mensen te voorzien.  
In alles weten we ons in Nederland en Zuid-Afrika afhankelijk van God die al de jaren heeft 
voorzien. Dat bidden we ook voor de toekomst. 

  

http://www.indlu-yethembaministries.org/
mailto:info@indlu-yethembaministries.org


 

 Financiën 

 

 
De activiteiten van Indlu Yethemba Ministries worden gefinancierd door giften, sponsoring, legaten 

en donaties. Voor het overgrote deel is ze daarin afhankelijk van donateurs in Nederland. De giften 
die worden overgemaakt aan de stichting worden periodiek doorgestuurd naar Indlu Yethemba 
Ministries in Zuid-Afrika. Deze directe verbinding maakt de organisatie bijzonder efficiënt. Door 
middel van een financieel jaarverslag worden de uitgaven vanuit Zuid-Afrika verantwoord. Er wordt 
een weloverwogen financieel beleid gevoerd vanuit het bewustzijn dat beloftes aan de geholpen 
mensen en de donateurs nagekomen worden en dromen gerealiseerd dienen te worden. Het is een 
wonder om te zien hoe de Here steeds weer op zijn tijd blijft voorzien. 

 
De jaarrekening van de Stichting Vrienden van Indlu Yethemba is openbaar. Omdat de stichting 
zelf geen activiteiten uitvoert in Zuid-Afrika is slechts te vinden wat er aan giften ontvangen is, 

welke kosten er zijn gemaakt en welk bedrag er naar Zuid-Afrika is overgemaakt. 
 
 

Financieel overzicht 2021 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2021 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  26.797,00 
Speciale giften  8.274,07 
Giften voor aanschaf nieuwe terreinwagen   34.665,00 

  _________ 
   69.796,07 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 34.533,50 
Aanschaf terreinwagen in Zuid-Afrika 31.104,37 
 
Kosten website 22,98 
Bankkosten 225,82 
Administratiekosten (porto e.d.) 257,50 
   66.144,17 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  3.651,90 

   ======== 
 
 
 
Balans per 31 december 2021 - EUR 

 
Rabobank 52.54 27.483,69 Stichtingsvermogen 709,49 
Rabobank 37.17 7.459,61 Reserves 34.233,81 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 34.943,30 34.943,30 
  ========= ========= 

  



Financieel overzicht 2020 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2020 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  25.819,50 
Speciale giften  16.884,51 

  _________ 
   42.704,01 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 35.765,00 
 
Kosten website 22,98 
Bankkosten 182,97 
Administratiekosten (porto e.d.) 265,99 
   36.236,94 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  6.467,07 

   ======== 
 
 
 
Balans per 31 december 2020 - EUR 

 
Rabobank 52.54 23.832,54 Stichtingsvermogen 715,79 
Rabobank 37.17 7.458,86 Reserves 30.575,61 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 31.291,40 31.291,40 
  ========= ========= 

  



Financieel overzicht 2019 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2019 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  21.577,71 
Speciale giften  19.806,41 
Legaten  2.900,00 

  _________ 
   44.284,12 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 39.220,00 
 
Kosten website 22,98 
Bankkosten 189,10 
Administratiekosten (porto e.d.) 0,00 
   39.432,08 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  4.852,04 

   ======== 
 
 
Balans per 31 december 2019 - EUR 

 
Rabobank 52.54 17.366,63 Stichtingsvermogen 687,73 
Rabobank 37.17 7.457,70 Reserves 24.136,60 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 24.824,33 24.824,33 
  ========= ========= 

  



Financieel overzicht 2018 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2018 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  19.443,33 
Speciale giften  15.608,66 
Gift voor aanschaf combibus  12.011,28 

  _________ 
   47.063,27 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 45.537,20 
Aanschaf combibus in Zuid-Afrika 22.011,28 
 
Kosten website 22,98 
Bankkosten 158,28 
Administratiekosten (porto e.d.) 83,97 
   67.813,71 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  -20.750,44 

   ======== 
 
 
Balans per 31 december 2018 - EUR 

 
Rabobank 52.54 5.216,63 Stichtingsvermogen 649,81 
Rabobank 37.17 14.755,66 Reserves 19.322,48 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 19.972,29 19.972,29 
  ========= ========= 
 

  



Financieel overzicht 2017 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2017 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  20.504,50 
Speciale giften  14.216,33 
Gift voor aanschaf combibus  10.000,00 
Legaten  5.000,00 

  _________ 
   49.720,83 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 38.775,08 
 
Kosten website 22,98 
Bankkosten 161,24 
Administratiekosten (porto e.d.) 229,89 
   39.189,19 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  10.531,64 

   ======== 
 
 
Balans per 31 december 2017 - EUR 

 
Rabobank 52.54 7.722,73 Stichtingsvermogen 665,04 
Rabobank 37.17 33.000,00 Reserves 40.057,69 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 40.722,73 40.722,73 
  ========= ========= 

  



Financieel overzicht 2016 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2016 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  21.769,00 
Speciale giften  18.359,13 
Legaten  250,00 

  _________ 
   40.128,13 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 43.009,39 
 
Kosten website 17,98 
Bankkosten 161,35 
Administratiekosten (porto e.d.) 463,83 
   43.652,55 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  -3.524,42 

   ======== 
 
 
Balans per 31 december 2016 - EUR 

 
Rabobank 52.54 9.048,64 Stichtingsvermogen 579,15 
Rabobank 37.17 21.142,45 Reserves 29.611,94 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 30.191,09 30.191,09 
  ========= ========= 

  



Financieel overzicht 2015 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2015 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  25.426,80 
Speciale giften  31.304,85 

  _________ 
   56.731,65 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 45.309,27 
 
Kosten website 18,48 
Bankkosten 382,92 
Administratiekosten (porto e.d.) 791,51 
   46.502,18 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  10.229,47 

   ======== 
 
 
Balans per 31 december 2015 - EUR 

 
Rabobank 52.54 13.152,19 Stichtingsvermogen 472,31 
Rabobank 37.17 20.563,32 Reserves 33.243,20 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 33.715,51 33.715,51 
  ========= ========= 

 
  



Financieel overzicht 2014 

Stichting Vrienden van Indlu Yethemba 
 
 
Resultaat 2014 - EUR 
 
Ontvangen bedragen (giften e.d.)  23.719,58 
Speciale giften  20.786,73 

  _________ 
   44.506,31 
 
Overgeboekt tbv Zuid-Afrika 39.450,11 
 
Kosten website 18,48 
Bankkosten 343,58 
Administratiekosten (porto e.d.) 402,33 
   40.214,50 

  _________ 
Verschil tgv / tlv Liquide middelen  4.291,81 

   ======== 
 
 
Balans per 31 december 2014 - EUR 

 
Rabobank 52.54 6.883,54 Stichtingsvermogen 665,22 
Rabobank 37.17 16.602,50 Reserves 22.820,82 

 _________ _________ 
Totaal liquide middelen 23.486,04 23.486,04 
  ========= ========= 
 


