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Indlu Yethemba Ministries

Doel en aanpak
Voor u ligt het beleidsplan en de financiële verantwoording van Indlu Yethemba Ministries.
Indlu Yethemba Ministries is in maart 2008 door Hetty Bloem opgericht. Het is een organisatie
in Zuid-Afrika en is daar geregistreerd als Section 21 Organization, Non Profit Organization (NPO)
en Public Benefit Organization (PBO).
De motivatie van de Ministry is het onfeilbare Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest.
Het uitgangspunt voor de Ministry is de erkenning dat alle mensen door God zijn geschapen en
daarom recht hebben op gewetensvrijheid en Bijbelse standaards voor behandeling, die te vinden
zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het doel van de organisatie, zoals omschreven in haar statuten, is om hoop te brengen aan
diegenen die zijn geïnfecteerd met HIV en AIDS, door het Evangelie van Christus aan hen door te
geven om zo het leven van individuen en gezinnen te verbeteren in Kriel, Thubelihle en gebieden
daar in de omgeving.
Dit hoopt zij te bereiken door:
-

-

-

-

thuiszorg te geven in de breedste zin van het woord aan vooral door HIV/AIDS getroffen
mensen
vervoer te geven naar medische zorg, zoals klinieken en ziekenhuizen, wat grotendeels op
grote afstand ligt en voor veel mensen onbereikbaar is
voedselpakketten te verstrekken voor een groep gezinnen om voldoende op kracht te
kunnen komen om zo voldoende energie te hebben om de vaak zware medicijnen te
kunnen verdragen
voorlichting te geven op gebied van HIV/AIDS en mensen met elkaar in contact te brengen
om ervaringen te kunnen delen en elkaar te kunnen bemoedigen.
gezinnen te helpen met het verkrijgen van niet eerder verstrekte geboortecertificaten voor
de kinderen, zodat deze naar school kunnen gaan
mensen te helpen met het verkrijgen van identificatiepapieren om daarmee werk of, indien
van toepassing, een uitkering te kunnen krijgen, zodat ze onafhankelijk kunnen worden
van hulp
te ondersteunen bij het verkrijgen van uitkeringen
soep uit te delen in de drie wintermaanden aan die mensen, vooral kinderen, die wonen op
de zgn. boerderijen en barakken, kleine woongemeenschappen in het veld
nauw samen te werken met een aantal lokale vrijwilligers die de taal van de mensen
spreken en de cultuur kennen
educatieve programma’s te hebben voor kerken en scholen op gebied van HIV/AIDS
op termijn, bij voldoende financiële ondersteuning, een day-care centrum voor zorg en
begeleiding en het leren van vaardigheden te kunnen openen. En deze dan later uit te
breiden met aanleunwoningen en een hospice.
mensen te vertellen van het hart voor hen van onze Hemelse Vader, de liefde van Jezus en
de kracht van de Heilige Geest.

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. Het mogen vertellen over het werk van God en het
bidden met en voor hen maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.
Voor het bereiken van haar doelstellingen heeft de Ministry uitdrukkelijke bevoegdheid:
-

om fondsen, legaten te verzamelen en om vergoedingen te verwerven door diensten,
artikelen, publicaties of andere items te verkopen of te verhuren
om publiciteit te krijgen en te adverteren om zijn doelstellingen en activiteiten kenbaar te
maken
om conferenties, seminars, lezingen en vergaderingen te organiseren ter bevordering van
haar doelstellingen
tot het kopen, ontvangen, huren of anderszins verwerven van land, gebouwen en andere
eigendommen, hetzij roerend hetzij onroerend, en om dergelijke goederen van tijd tot tijd
te beheren, te ontwikkelen, te doneren, te verkopen, in te ruilen, te verhuren of te
verhandelen.

Waar mogelijk wordt in Nederland de Ministry ondersteund door de Stichting Vrienden van Indlu
Yethemba in het bereiken van haar doelstellingen. Een belangrijk punt daarin is het onderhouden
van de contacten met Zuid-Afrika ter bemoediging van Hetty Bloem, samen met haar man Tjeerd
Zuidema. Door het versturen van nieuwsbrieven en houden van presentaties wordt gezorgd 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 wordt de kring die biddend om
dit werk heen staat steeds groter.
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, zowel in Zuid-Afrika als in
Nederland en dit werk ook daadwerkelijk ondersteunen. Tot op heden komt het overgrote deel van
de financiële ondersteuning vanuit Nederland.

Organisatie

Het bestuur in Zuid-Afrika is verantwoordelijk voor de organisatie, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie van Indlu Yethemba Ministry in Zuid-Afrika.
Voor de duidelijkheid, alles wat gedaan wordt in Zuid-Afrika valt niet onder verantwoording van het
bestuur van Stichting Vrienden van Indlu Yethemba in Nederland en omgekeerd valt wat gedaan
wordt in Nederland niet onder het bestuur in Zuid-Afrika.

Onze bestuurssamenstelling
Elise Kafaltis
Tjeerd Zuidema
Nic Bongers
Petro Reinders
Marinda Oberholzer
Hetty Bloem

voorzitter
secretaris
penningmeester

De bestuurders treden voor onbepaalde tijd toe tot het bestuur. De werkzaamheden worden
onderling verdeeld. Indlu Yethemba Ministries kent geen beloningsbeleid voor bestuurders. Alle
werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Gemaakte kosten (bijv. print- en portokosten)
worden vergoed.
Zowel Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika als de Stichting Vrienden van Indlu Yethemba in
Nederland hebben de ANBI-status.
Dit betekent dat beide organisaties door de Nederlandse Belastingdienst zijn erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn om deze reden aftrekbaar van de belasting.

Gegevens
Naam ANBI
Telefoonnummer
RSIN/Fiscaal nummer (NL)
Fiscaal nummer (ZA)
Section 21 nummer
NPO nummer
PBO nummer
Website adres
E-mail
Adres
Postcode
Plaats
Bank

Indlu Yethemba Ministries
0027 76 830 5548
825808662
9707277159
2008 / 007018 / 08
143-071 NPO
930032633
http://www.indlu-yethembaministries.org
info@indlu-yethembaministries.org
P.O.Box 2762
2271
Kriel
ABSA Bank Ltd.
Account 40-7187-7642

Afgelopen jaar 2021

Het werk dat Indlu Yethemba Ministries doet is afhankelijk van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika, en
vooral ook van de financiële ondersteuning van buitenaf. Continuïteit in het werk is een vereiste
om in de zorg voor de behoeftige mensen te voorzien. In alles weten we ons in Zuid-Afrika
afhankelijk van God die al de jaren heeft voorzien. Dat bidden we ook voor de toekomst.
Net zoals het jaar 2020 staat ook het jaar 2021 voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Ook al zijn de maatregelen fors versoepeld ten opzichte van het begin van de crisis, waren
we niet in staat om in alles voluit te gaan in het verlenen van zorg. Voor een deel heeft dat te
maken met het onvoldoende beschikbaar zijn van vaccins en goede beschermingsmiddelen. Wat
we zeker niet willen is dat wij de verspreider worden van het virus. Lang hebben we daarom het
contact binnen in de woningen vermeden en ook het vervoer van mensen naar klinieken en
ziekenhuizen. Inmiddels hebben wij een plexiglazen scherm in onze bus gemonteerd zodat enig
vervoer weer mogelijk is geworden. Ook zijn al onze teamleden zijn nu volledig gevaccineerd,
zodat aan het einde van het jaar ook contact binnen weer mogelijk is, mede doordat in de
zomertijd (december tot maart) het aantal besmettingen laag is.
Het officiële aantal doden door covid in Zuid-Afrika is de 100.000 overschreden. Allemaal weten we
dat dat aantal aanzienlijk hoger moet zijn, omdat niet alle sterfgevallen als zodanig worden
herkend, simpelweg omdat vaak de doodsoorzaak niet wordt vastgesteld.
Een ander probleem waarmee we in 2021 hebben geworsteld is dat Hetty en Tjeerd naar Nederland
moesten voor het vernieuwen van hun visum. Wat normaal binnen 3 maanden is geregeld, duurde
nu uiteindelijk een half jaar voordat de visa werden verstrekt. Gelukkig kon er veel vanuit
Nederland worden geregeld en gestuurd, zodat de rest van het team intussen kon doorgaan met de
werkzaamheden.
Wat verder het vermelden waard is, is het feit dat de fondswervingsactie onder onze donateurs
ertoe heeft geleid, dat er een nieuwe terreinauto kon worden aangeschaft. Eén van onze auto’s was
door de hoge onderhoudskosten dringend aan vervanging toe. We zijn nu dus heel blij met de
nieuwe auto.
Het afgelopen jaar hebben we het volgende kunnen realiseren:
Beperkte mate van thuiszorg gegeven.
Het vervoer is, dankzij onze nieuwe terreinauto, op orde en voor dit moment voldoende.
Iets om dankbaar voor te zijn.
We hebben het hele jaar door voedselpakketten kunnen verstrekken. Bij het verstrekken
van de voedselpakketten wordt strikt bekeken of die nog nodig zijn, afhankelijk van de
situatie. De pakketten zijn in de meeste gevallen bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Wij

-

-

-

-

verwachten van de mensen die we ondersteunen dat zij zelf ook actief zijn in het
verbeteren van hun omstandigheden.
Voorlichting wordt door het team veelal op individuele basis gegeven. Maar inmiddels ook
weer hier en daar in groepsverband. In deze coronatijd wordt dat alleen in de buitenlucht
gegeven.
Regelmatig wordt ondersteuning in het verkrijgen van ID’s, geboortecertificaten en
uitkeringen gegeven. Hierdoor kan scholing en financiële onafhankelijkheid tot stand
komen, zodat geen verdere ondersteuning meer nodig is.
In de wintermaanden wordt warme soep uitgedeeld op de zgn. boerderijen en de kleinere
woongemeenschappen in de omgeving. Dit is gelijk gebleven aan vorig jaar.
Doordat de werkzaamheden door corona toch wat minder zijn hebben we toch afscheid
moeten nemen van één van de in 2020 nieuw aangenomen teamleden.
Gelukkig zijn de financiën gezond gebleven. Ondanks corona zijn ook in 2020 de donaties
op peil gebleven.
We zijn dankbaar met het bestuur van de ons ondersteunende Stichting Vrienden van Indlu
Yethemba in Nederland, dat in 2019 aantrad. Zij hebben ons op bijzondere wijze
ondersteund in dit lastige jaar.
De winst van het feit dat we deels stil werden gezet is dat we ons werk nog weer eens goed
konden overdenken en reflecteren. Er blijkt een flinke behoefte te zijn naar meer te horen
over Christus. Daarom hebben we een begin gemaakt om met lokale mensen de Alphacursus te onderzoeken en te proberen om deze in de hier het meest gesproken taal, het
isiZulu, te kunnen geven. Officieel materiaal in het isiZulu blijkt niet voorhanden, wat
betekent dat wij dat zelf moeten ontwikkelen. We willen hiermee graag aansluiten bij het
niveau en belevingswereld van de plaatselijke arme bevolking.

Toekomst

Met het meer onder controle krijgen van de corona crisis, kunnen we ook weer meer naar de
toekomst van de Ministry kijken.
En met de twee huidige besturen, in Nederland en in Zuid-Afrika, zijn we goed slagvaardig om
nieuwe doelen te bereiken.
Als eerste zullen we natuurlijk volledig doorgaan met de werkzaamheden zoals we die ook de
afgelopen jaren hebben gedaan. In de wijde omgeving is Indlu Yethemba Ministries de enige die dit
soort van zorgondersteuning levert. En er is grote behoefte aan, omdat van overheidswege de zorg
aan mensen, mild gezegd, gebrekkig is.
Door ons werk ervaren we keer op keer dat er in deze omgeving een grote behoefte is aan een
zorgcentrum. En dat is precies waarmee we in onze plannen mee bezig zijn.
Veel mensen hier die werk hebben moeten thuis blijven omdat een (vaak ouder) gezinslid niet
meer alleen kan zijn en een stuk verzorging en aandacht nodig heeft door de dag heen. Gevolg is
dat er dan geen inkomen meer in dat huis is en dus geen eten en dergelijke. Daarom is een daycare centrum nodig, zodat we de hulpbehoevende ’s morgens vroeg kunnen ophalen en naar het
centrum brengen en vervolgens aan het einde van de dag weer thuis brengen. De familie kan dan
gewoon aan het werk, zodat er inkomen blijft voor het gezin.
We hebben in de township van Thubelihle een stuk grond op het oog van 9.500 m 2, waarop we in
eerste instantie een day-care centrum willen realiseren. Dat stuk grond, zo hebben we bij de
gemeente instanties van Emalahleni vernomen, is ook bedoeld voor dit soort van doeleinden. Dat
past dus. Het proces van verkrijgen van deze grond kan al met al wel een jaar duren. We zitten nu
in het proces van het verzamelen van alle nodige informatie en aanbevelingen om de aanvraag tot
koop van deze grond te kunnen indienen.
Zodra deze aanvraag is ingediend, gaan we in samenwerking met een architect op basis van het
door Department of Health en Department of Social Development gestelde eisen een gebouw
ontwerpen. Ook kunnen we dan een fondswervingscampagne optuigen voor het verkrijgen voor
voldoende fondsen voor de realisatie van zo’n gebouw. We hopen dan ook snel met de bouw te
kunnen beginnen zodra de grond is verkregen. De contacten met deze departementen zijn al in
gang gezet.

Op de langere termijn, na het realiseren van het day-care centrum, voorzien we uitbreiding in de
vorm van een tiental aanleunwoningen (zgn. mid-care) en nog weer wat verder in de toekomst een
uitbreiding met een hospice-afdeling (zgn. frail-care).
We zijn bijzonder gemotiveerd en stap voor stap gaan we verder.

Financiën

De activiteiten van Indlu Yethemba Ministries worden gefinancierd door giften, sponsoring 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 dit financieel jaarverslag worden de uitgaven in 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.
Het is sinds eind 2018 duidelijk dat voor de aftrekbaarheid van giften vanuit Nederland ook de
organisatie in Zuid-Afrika de Nederlandse ANBI-status moet hebben, vanwege de nauwe statutaire
koppeling met de Stichting Vrienden van Indlu Yethemba in Nederland.
Daarom worden hier de financiële resultaten van Indlu Yethemba Ministries in Zuid-Afrika vanaf
2017 verantwoord. Deze ANBI-status is gerealiseerd met ingang van 2019.
Voor giften tot en met het jaar 2018 is alleen de ANBI-status van de Stichting Vrienden van Indlu
Yethemba voldoende. Voor de opgave van giften vanuit Nederland in het invullen van de
Belastingaangifte verandert er verder niets.
In Zuid-Afrika loopt het financiële jaar van maart 2021 tot en met februari 2022. Daarom zullen de
getoonde en door de boekhouder gecontroleerde gegevens ook dat tijdvak beslaan

Financieel overzicht 03-2021 t/m 02-2022
Indlu Yethemba Ministries
Resultaat

Valuta: ZA-Rand

Giften via St. Vrienden van Indlu Yethemba
376.520
Giften Zuid-Afrika
2.000
Gift voor Toyota Hilux via St. Vrienden van Indlu Yethemba 557.660
Verkoop oude Nissan Navarra
75.000
Rente
_________
1.011.180

Thuiszorg
Transport naar medische zorg
Voedselpakketten
Soepkeuken
Educatieprogramma
Shack met bed en kachel
Bankkosten
Salarissen
Brandstof auto’s
Onderhoud auto’s en wegenbelasting
Verzekeringen
Huur
Afschrijving vaste activa
Afschrijving kleine middelen
Kantoormiddelen
Telefoon
Aanschaf Toyota Hilux

16.168
4.208
67.423
6.734
820
12.427
11.299
125.862
33.040
22.026
36.460
96.000
1.902
500
2.526
3.781
557.660

998.836
_________
12.344

Verschil tgv / tlv Reserves

========
Balans

per 28 februari 2022

Balans op 1 maart 2020

34.930

Jaarwinst
Afschrijving vaste activa
Werkkapitaal veranderingen

12.344
1.902
1

Balans op 28 februari 2021

----------49.177
======

Valuta: ZA-Rand

Financieel overzicht 03-2020 t/m 02-2021
Indlu Yethemba Ministries
Resultaat

Valuta: ZA-Rand

Giften via St. Vrienden van Indlu Yethemba
Giften Zuid-Afrika
Rente

Thuiszorg
Transport naar medische zorg
Voedselpakketten
Soepkeuken
Educatieprogramma
Twee shacks met bed en kachel
Bankkosten
Salarissen
Brandstof auto’s
Onderhoud auto’s en wegenbelasting
Verzekeringen
Huur
Afschrijving vaste activa
Afschrijving kleine middelen
Kantoormiddelen
Telefoon

382.750
13.010
_________
395.760

6.566
3.351
76.121
6.295
843
21.147
14.991
73.345
27.978
18.652
25.050
96.000
1.927
375
1.726
3.564

377.931
_________
17.829

Verschil tgv / tlv Reserves

========
Balans

per 28 februari 2021

Balans op 1 maart 2020

15.172

Jaarwinst
Afschrijving vaste activa
Werkkapitaal veranderingen

17.829
1927
2

Balans op 28 februari 2021

----------34.930
======

Valuta: ZA-Rand

Financieel overzicht 03-2019 t/m 02-2020
Indlu Yethemba Ministries
Resultaat

Valuta: ZA-Rand

Giften Nederland
Giften voor aanschaf laptop
Giften Zuid-Afrika
Rente
Lening afbetaald

415.539
10.000
(47.618)
_________
377.921

Thuiszorg
Transport naar medische zorg
Voedselpakketten
Support Groep
Soepkeuken
Bankkosten
Salarissen
Brandstof auto’s
Onderhoud auto’s en wegenbelasting
Verzekeringen
Huur
Afschrijving vaste activa
Afschrijving kleine middelen
Kantoormiddelen
Telefoon
Aanschaf laptop

12.862
9.020
47.716
4.986
5.805
13.631
89.977
63.592
44.284
26.782
96.000
1.984
500
9.366
4.436
10.057

440.998
_________
(63.077)

Verschil tgv / tlv Reserves

========
Balans
Balans op 1 maart 2019

per 29 februari 2020
76.264

Jaarwinst
Afschrijving vaste activa
Werkkapitaal veranderingen

(63.077)
1984
1

Balans op 29 februari 2020

----------15.172
======

Valuta: ZA-Rand

Financieel overzicht 03-2018 t/m 02-2019
Indlu Yethemba Ministries
Resultaat

Valuta: ZA-Rand

Giften Nederland
Giften voor aanschaf combibus
Giften Zuid-Afrika
Rente
Lening

Thuiszorg
Transport naar medische zorg
Voedselpakketten
Support Groep
Soepkeuken
Bankkosten
Salarissen
Brandstof auto’s
Onderhoud auto’s en wegenbelasting
Verzekeringen
Huur
Afschrijving vaste activa
Afschrijving kleine middelen
Kantoormiddelen
Telefoon
Aanschaf combibus
Reservering verzekering

428.644
320.000
11.000
47.618
_________
807.262

11.141
11.804
58.301
5.568
7.772
15.112
137.556
88.964
104.935
23.458
96.000
2.000
500
11.589
7.434
320.000
(2600)
899.534
_________
(92.272)

Verschil tgv / tlv Reserves

========
Balans

per 28 februari 2019

Balans op 1 maart 2018

166.534

Jaarwinst
Afschrijving vaste activa
Werkkapitaal veranderingen

(92.272)
2000
2

Balans op 28 februari 2019

----------76.264
======

Valuta: ZA-Rand

Financieel overzicht 03-2017 t/m 02-2018
Indlu Yethemba Ministries
Resultaat

Valuta: ZA-Rand

Giften Nederland
Giften Zuid-Afrika
Bijzondere inkomsten
Rente

555.530
126.100
15.283
_________
696.913

Thuiszorg
Transport naar medische zorg
Voedselpakketten
Support Groep
Soepkeuken
Bankkosten
Salarissen
Brandstof auto’s
Onderhoud auto’s en wegenbelasting
Verzekeringen
Huur
Afschrijving vaste activa
Afschrijving kleine middelen
Elektriciteit en water
Kantoormiddelen
Telefoon

29.147
14.123
111.336
7.345
7.664
14.957
97.226
80.801
74.343
17.857
74.493
1.917
450
5.000
14.998
7.240
591.962
_________
104.951

Verschil tgv / tlv Reserves

========
Balans
Balans op 1 maart 2017

per 28 februari 2018
59.665

Jaarwinst
Afschrijving vaste activa
Werkkapitaal veranderingen

104.951
1917
1

Balans op 28 februari 2018

----------166.534
======

Valuta: ZA-Rand

