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Dit hebben we samen bereikt

Oordeel zelf

Ontwikkelingen Windhoek

Doe mee!

Oordeel zelf
Algemeen
Namibië ligt in Zuidwest-Afrika, er wonen ruim 2,2 miljoen mensen, samengesteld uit meerdere stammen; de officiële voertaal is het Engels. De economie
drijft vooral op de agrarische sector en de productie en export van diamanten. Het land werd achtereenvolgens gekoloniseerd door Portugal, Duitsland en Zuid
Afrika en is pas sinds 1990 een zelfstandige republiek. Namibië behoort tot de landen met veel om allerlei redenen 'afwezige' vaders en dus met veel
alleenstaande moeders. Het land gaat bovendien nog steeds gebukt onder de gevolgen van tuberculose, HIV en Aids; vrouwen lijden daar het meest onder. In
Namibië hebben vrouwen vaak een lage sociale status waardoor ze moeilijk werk vinden en het hele gezin in armoede leeft. In 1992 werd Penduka door de
Namibische Martha Muulyau en Nederlandse Christien Roos als zelfstandige ontwikkelingsorganisatie opgericht met als missie vrouwen in de gelegenheid
stellen om hun leven te verbeteren door werk, opleiding en dus inkomen aan te bieden. Penduka startte met 6 vrouwen. In 2018 zijn er 32 personen in vaste
dienst bij Penduka. Ook wordt Penduka ondersteund en geadviseerd door een lokaal bestuur bestaande uit 6 personen.
De Stichting Penduka Multicultureel (hierna te noemen: Stichting Penduka) werd opgericht in 2000. Zij heeft als doelstelling de werknemers, voornamelijk
vrouwen van Penduka Development Trust in Namibië, te ondersteunen bij het verwerven van eigen inkomsten, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen
opbouwen.
Penduka
betekent
wordt
wakker”
en
is
gevestigd
in
Katutura,
de
township
van
Windhoek,
Namibië.
Stichting Penduka is actief in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 02070298. De stichting staat
geregistreerd als een ANBI instelling. In Nederland houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van Penduka Namibië op het gebied van
marketing, gebruik van social media, productontwikkeling en de verkoop van de producten wereldwijd. Daarnaast is fondsenwerving ook een belangrijk doel
van de stichting. Door een groep gemotiveerde vrijwilligers is de stichting in staat om vele activiteiten te organiseren en uit te rollen. Daarnaast zijn het ook
vrijwilligers die de stichting ondersteunen bij het onderhoud van de website en webshop.
In het laatste kwartaal van 2018 vindt er een verandering plaats in de samenstelling van het bestuur van de stichting. Bouwina Ensing treedt toe als bestuurslid
en de huidige voorzitter Paula Mentink geeft te kennen dat zij in het nieuwe jaar zal aftreden als voorzitter en ook het bestuur zal verlaten. Verder bestaat het
bestuur uit Christien Roos (vice voorzitter), Emily Holtmaat (secretaris), Fred Bouwmeester (penningmeester), Willempje Bouwmeester, Bert Toxopeus en
Tineke Foblets.
Per 28 februari 2018 is Penduka ook officieel geregistreerd als vereniging zonder winstoogmerk, VZW, in België. Het bestuur in België bestaat uit: Tineke
Foblets (voorzitter), NIels Schreyers (secretaris), Christien Roos (penningmeester) en Ann Vandermieren. Zo kunnen Belgische sponsoren ook gebruik maken
van het belastingvoordeel als zij een schenking doen aan Penduka.
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Activiteiten van Stichting Penduka Nederland 2018
Wat hebben we dit jaar gedaan?
2018 bleef in het teken staan van fondsenwerving om de aankoop van het land waarop Penduka is gevestigd te kunnen bekostigen. Er werd uitgegaan dat de
aankoop van het land ongeveer €160.000 zou gaan bedragen, echter lijkt het dat de landprijs hoger zal komen te liggen aangezien de landprijzen wereldwijd
stijgen. Heel 2018 werd er gewacht op de definitieve verkoopprijs, maar tot op heden nog geen duidelijkheid wanneer en voor welk bedrag Penduka eigenaar
kan worden van het land. Voor de stichting een frustrerend proces om op afstand te aanschouwen. De stichting heeft eind 2018 een brief verstuurd naar de
grotere sponsoren om hen te informeren over de stand van zaken betreffende de aankoop van het land. Daarnaast is er nauw contact met Wilde Ganzen om
hen ook te informeren over de stand van zaken.
Daarnaast werden er ook andere activiteiten georganiseerd om fondsen te werven voor andere doeleinden op Penduka. Deze activiteiten werden succesvol
via de social media, zoals facebook en instagram gepromoot.
20 januari organiseerde de voorzitter van de stichting een soepproeverij van de lekkerste soepen bij haar thuis.
16 januari werd er Afrikaans diner georganiseerd. Kok Harm de Vries verzorgde een vijfgangen diner voor 90 personen. Jan Keizer en Karin Gooyert van
Roodwitrose lieten de smaak
papillen van de gast
en nog na tintelen met hun heerlijke champagne truffels als afsluiter.
10 juni kon men genieten van een prachtig rogge concert in het Sallandse plaatsje Luttenberg. Oud
bestuurslid Joop Holtmaat organiseerde in zijn achtertuin, met uitzicht op een prachtig roggeveld,
een benefiet concert met de medewerking van Electric Forest NL, Vocal Group Switched en Luko
Hans samen met Freek van der Heide en Jacqueline Quartereo. De opbrengst van deze middag ging
naar de opleiding van de vrouwen van het hospitality team en renovatie van de gastenverblijven.
20 november vond er een sieraden workshop plaats in Rolde , contact via Janneke Wes, één van
onze vaste sponsoren. Henny Kock, sieraden ontwerper uit Rolde heeft geassisteerd . Alle
deelnemers, 11 dames , hebben een selectie gemaakt uit de gerecycelde Penduka glas kralen en
daarmee een eigen sieraad samengesteld. Er is hard gewerkt met prachtig resultaat.
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30 november werd er een Afrikaans benefiet festival georganiseerd in het stadspark te Groningen. Bezoekers konden
genieten dan de muziek van DJ Afrik Ambiane, maar ook was er live muziek van DraMali & Idrissa Magassa en werd er een
dans/percussie workshop aangeboden door Issiaga Soumah.
Grote eindejaars wijnactie
Wat is er fijner dan tijdens de feestdagen een lekkere wijn schenken? Penduka wil zoveel mogelijk mensen laten
genieten van lekkere rode Afrikaanse Pinotage of witte Chenin Blanc. De vrouwen bij Penduka zijn geen wijndrinkers
maar moeten in januari, als het nieuwe schooljaar begint, kinderen en/of kleinkinderen in officiële schoolkleding
steken en boeken kopen. Dat valt sowieso niet mee maar net na de feestdagen al helemaal niet!
Door de Penduka wijn te kopen geeft u de vrouwen een extra duwtje in de rug.
Aan het einde van het jaar vond er een oliebollenactie plaats in huize Toxopeus. Men man en macht werden er oliebollen
gebakken en bezorgd in Groningen.
Naast alle mooie activiteiten vonden er ook nog verkopen plaats. Zo was er weer een huisverkoop bij Corry Roos in
Heerde, werden er Penduka producten verkocht op de kerstmarkt in Rolde en in Monnickendam en mocht Penduka ook een aantal grote bestellingen
verzorgen in Nederland en Belgie.
Website en Social media
Aan de vernieuwing van de website en webshop is hard gewerkt en kon dit jaar de ‘lucht’ in gaan. Nu is het nog van belang dat Penduka beter gevonden wordt
op het wereld wijde web. Ook hier zijn ontwikkelingen ingemaakt. Er is een samenwerking ontstaan tussen de stichting en Menno Oomkens van Ollie Media
Groningen, die de stichting zal helpen om Penduka hoger in de Google ranking te krijgen.
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Ook Penduka is te vinden op social media. Op facebook is Penduka te vinden via Penduka NL en Penduka Trust en op Instagram heeft Penduka ook een
account. In het gebruik van de social media worden ook ontwikkelingen geboekt. Tineke Foblets ondersteunt en adviseert de dames die zich op Penduka bezig
houden met de social media.
De Penduka Trust pagina heeft een mooie stijging van volgers van 755 in 2017 naar 1150 in 2018. De Nederlandse facebookpagina had in 2017 45 volgers en in
2018 106. Nu social media ook steeds belangrijker is geworden is het ook voor de vrouwen op Penduka belangrijk om een goed werkende computer tot hun
beschikking te hebben. Techsoup, een onderdeel van Microsoft sponsoring, heeft Penduka als project geaccepteerd. Hierdoor kon Penduka tegen een zeer
laag
tarief tien nieuwe besturingsprogramma’s aankopen. Met behulp van Vitra België en door actieve vrijwilligers zijn er
ook tien tweedehands laptops beschikbaar gevonden die met de nieuwe besturingsprogramma’s inmiddels in Namibië
gebruikt worden.
Inmiddels heeft Penduka ook een Trooper account en kan iedereen die online aankopen doet Penduka steunen
zonder er meer voor te betalen.

Stichting Penduka als leer instelling
Aangesloten bij de SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, biedt Stichting Penduka stage plekken aan studenten in Nederland als
onderdeel van hun opleiding. Zo hebben we in het verleden al een aantal studenten van de AOC Terra opleiding uit Groningen gehad. In 2018 heeft Penduka
ook weer een stagiaire begeleid en een participatie baan beschikbaar gesteld voor Aida Qubaisi. Zij zal tot dec 2019 , 2 dagen per week bij Penduka in dienst
zijn. Voornamelijk met het verwerken van half fabricaat producten van Penduka voor de verkoop via de webshop.

Bezoeken aan Namibië
Christien Roos heeft Penduka dit jaar in april en eind oktober-november bezocht.
Het bezoek in April stond geheel in het teken van de re-organisatie van Penduka. Een lokale HR firma heeft nav de beleidsplannen die samen met het
management en bestuur opgesteld moesten worden de uitvoering gedaan. Met goed resultaat , meer duidelijkheid , motivatie dmv nieuwe contracten met
´performance based bonus´, lokale `CAO` vereenvoudigd en vertaald naar het Oshivambo, wat door de meeste Penduka vrouwen beter begrepen wordt als
Engels.
Herman aan het bakken
Eind oktober begin November, in het teken van kennismaking met de nieuwe directeur op Penduka. Taakverdeling en samenwerking bespreken .
Gezamenlijk de documenten voor de aanvraag bij het WFTO doorgenomen. Productie afdeling heeft meer richting en ´streamlining´nodig om productiviteit te
verhogen om vaste klanten tevreden te houden en de winkel gevuld. Vernieuwing vd huidige groep en verbetering in communicatie tussen de verschillende
afdelingen met de extra bonus voor beter werken heeft een grote verandering kunnen bewerkstelligen.
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In november brengt het, dit jaar opgerichte, VZW België een bezoek aan Penduka om het project beter te leren kennen, om kennis te maken met de nieuwe
directeur Saima, om het VZW toe te lichten, nieuwe kansen voor de samenwerking te ontdekken en voor reflectie over de huidige status.

Duitsland
De samenwerking met de actieve groep Duitste vrijwilligers verloopt nog altijd heel voorspoedig. Inmiddels is er via de Botschaft
(ambassade) een Penduka Platform opgericht zodat Duitsers rechtstreeks daar kunnen doneren en dus gebruik kunnen maken van de
belasting aftrekregeling.
Zo werd er op de twee daagse African Summer Market in Karlsruhe, Zuid Duitsland vele penduka producten verkocht en tijdens het
optreden van een Namibisch koor Voices in Berlijn was Penduka ook aanwezig met een stand om producten te verkopen.
Doordat de vraag naar Penduka producten in Duitsland toeneemt is de stichting bezig om een een aanvraag in te dienen bij de World
Fair Trade Organisation (WTFO) om lid te worden, zodat de Penduka producten ook in de wereldwinkels in Duitsland kunnen worden
verkocht.
Sabina Hartmann van Minuth Apotheken in Duitsland verbleef in 2017 een maand op Penduka. Zij heeft in 2018 ook haar steun aan Penduka toegezegd. In de
drie Minuth Apotheken staan nu donatieboxen waar giften gedaan kunnen worden ten behoeve van Penduka.

The Fair story Korea
De markt in Korea trekt weer aan. Ook zij steunen Penduka in de aankoop van het land. De directeur van de fairstory en zijn vrouw
komen jaarlijks naar Namibië voor overleg en afstemming. Ook zijn zij op Instagram zeer actief in het promoten van de de Penduka
producten
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Ontwikkelingen bij Penduka in Windhoek
2018 is echter een moeilijk jaar voor Namibië. De aanhoudende droogte zorgt voor voedseltekorten door de slechte oogsten en veel sterfte van dieren. Ook
heeft de economie een dieptepunt bereikt. Grote internationale projectontwikkelaars zorgen ervoor dat er grote gebouwen worden gebouwd, terwijl er een
groot tekort is aan gewone huizen voor de groeiende middenklasse bevolking. De inflatie is hoog, prijzen stijgen, veel bedrijven moeten sluiten waardoor het
aantal werklozen stijgt. Voor het eerst sinds jaren zitten ook hoogopgeleide jongeren ook zonder werk.
Door de stijgende prijzen in Namibië, moeten de salarissen bij Penduka ook omhoog, omdat de vrouwen anders hun kosten niet kunnen dekken. Echter een
stijging van de salarissen betekent ook dat er meer omzet gemaakt moet worden, dus meer productie gedraaid moet worden. Hier lag in 2018 wel een
uitdaging. Doordat er nog steeds geen definitief bericht was over de landaankoop door Penduka blijft de toekomst enigszins onzeker. Voor het bestuur en het
managementteam betekende dit dat er weinig ruimte over was om de vrouwen goed te motiveren en empoweren om verder te ontwikkelen en efficiënt werk
af te leveren. Een vernieuwde werkmethode met een performance based bonus systeem moet daar verandering in brengen. Om dit bonussysteem op de
correcte wijze te implementeren werd een lokaal HR bedrijf ingehuurd om dit proces te begeleiden. Alle vrouwen werden geïnterviewd, contracten werden
aangepast, de CAO werd vereenvoudigd en vertaald naar Oshivambo.
In juni wordt Saima Shikomba als nieuwe directeur aangesteld.

Aankoop land
2018 bleef in het teken staan van duidelijkheid verkrijgen over de aankoop van het land. Het blijkt een traag en stroperig proces te zijn waar het bestuur in
Namibië bovenop zit. Een heel stappenplan moest worden doorlopen. In november zou het eindelijk gaan gebeuren. Echter bleek het niet zo te gaan als
verwacht. Via een consultant van de gemeente Windhoek ontving Penduka een gedeelte van de notulen van de City Council meeting, waarin vermeldt stond
dat de Gemeente Windhoek geen support geeft voor de verkoop van het land aan Penduka. Dit zonder duidelijke reden. En tegen het einde van het jaar, wat
vakantie betekent in Namibië, is er geen mogelijkheid om in 2018 verder duidelijkheid te krijgen.
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Afsluitend
In 2018 hoopte Penduka eigenaar te worden van het land waarop het project gevestigd staat. Helaas is dit nog niet het geval. Voor de stichting in Nederland
betekende dit dat zij haar sponsoren moest informeren over de huidige stand van zaken met het verzoek geduld te hebben. Daarnaast werd ook met Wilde
Ganzen overlegd of het toegezegde bedrag gehandhaafd kon worden. Tevens bleven we ons inzetten om fondsen te werven.
Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers heeft de Stichting het afgelopen jaar veel bereikt en zijn we trots op wat we bereikt hebben.
Komend jaar hopen wij onze sponsoren en iedereen die betrokken is te kunnen informeren dat Penduka de trotse eigenaar is van het land waar dit mooie
project op staat.
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Doe mee!
Wordt vriend van Penduka: Mocht je belangstelling hebben sluit je dan aan! Je kunt eens per maand, per kwartaal of per jaar een bijdrage overmaken via
Stichting Penduka IBAN: NL77RABO0325186901 met vermelding van Penduka vriend. We houden jullie graag op de hoogte!
Zit je op Facebook? Op de pagina van Penduka Development Trust (@pendukaNAMIBIA) kan je foto's van de werken en de laatste updates volgen. Wil je op de
hoogte blijven van alle activiteiten van Stichting Penduka in Nederland, kan dat via een aparte Facebook pagina (@PendukaNL).
Daarnaast is Penduka sinds kort ook actief op Instagram (@penduka_namibia) en op Pinterest (Penduka).
Bezoek ook onze website en webshop: www.penduka.com of mail christien.penduka@gmail.com
Stichting PENDUKA Multicultureel
Westerbadstraat 51,
9726 CP Groningen
+31 652016396
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