Jaarverslag
Dit hebben we bereikt in 2021
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Vooraf
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Penduka Nederland.
Met dit jaarverslag willen wij u kennis laten maken met Penduka,
waar Penduka voor staat en welke activiteiten in het jaar 2021 zijn
georganiseerd. Veel leesplezier.

Penduka in Namibië
Namibië ligt in Zuidwest-Afrika. Er wonen ruim 2,3 miljoen mensen,
afkomstig van meerdere stammen, en de officiële voertaal is Engels.
De economie drijft vooral op inkomsten uit het toerisme, de
visserij, de landbouw en de export van diamanten en vlees. 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 alleenstaande moeders. Het land gaat
bovendien nog steeds gebukt onder de gevolgen van tuberculose, hiv
en Aids en meer recentelijk de Corona pandemie; vrouwen en kinderen
lijden daar het meest onder. In Namibië hebben de vrouwen over de
laatste jaren veel terrein gewonnen op het gebied van economie,
onderwijs, politiek en gezondheid. Het land is in slechts 9 jaar 35
plaatsen op de Gender Gap Index1 opgeklommen. Dit biedt nieuwe
perspectieven voor onopgeleide vrouwen, ook alloopt deze
ontwikkeling op het platteland wat achter.
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 opleiding en werk om zo een eigen inkomen
te verdienen. Penduka begon met 6 vrouwen. Voor de Corona pandemie
waren er bij Penduka 39 personen in vaste dienst en ruim 400
geregistreerde borduursters, genaamd leden, in Katutura en
Otjiwarongo. Als gevolg van Corona werken er momenteel 21 personen
bij Penduka en zijn er circa 190 leden.

Wat doet Penduka
De activiteiten op Penduka in Namibië zijn zeer divers. De vrouwen
verdienen inkomen door het maken en verkopen van unieke handgemaakte
producten, zoals African batik, storytelling borduurwerk en sieraden
van gerecycelde glaskralen. Er is een textielatelier waar de vrouwen
het borduurwerk en batikstof maken. In het keramiekatelier wordt
glas van lege bierflesjes, wijnflessen en vensterglas gerecycled tot
kralen die worden gebruikt voor het maken van sieraden.

1

Global Gender Gap Report is een jaarlijks verslag over de stand van zaken inzake sekseongelijkheid in meer dan 140 landen,
sedert 2006 gepubliceerd door het World Economic Forum.
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Er wordt kleinschalige en duurzame landbouw bedreven gericht op
permacultuur2 met onder andere een groente- en kruidentuin en de
aanleg van aquaponics3. Penduka Village, gelegen aan de oever van het
Goreangab Reservoir aan de noordwestzijde van Windhoek, biedt een
hotelaccommodatie, een restaurant en vergaderfaciliteiten en er zijn
recreatiemogelijkheden voor bezoekers en gasten. De ruimtes op Penduka
worden verhuurd voor lokale evenementen en de gasten kunnen
verblijven in een van de 6 rondavels en 5 familiekamers op het
Penduka terrein.
Een lokaal team "Penduka Think Tank Namibia", bestaande uit een
tiental creatievelingen, denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe
producten, de technische uitwerking, de lokale verkoop, de promotie
en de financiële haalbaarheid ervan.
Penduka wordt ondersteund door een lokaal bestuur van 6 personen en
het management dat bestaat uit 3 personen. Christien Roos is één van
de bestuursleden.

Stichting Penduka
Stichting Penduka Nederland werd opgericht in 2000 toen Christien
Roos, na 20 jaar in Namibië te hebben gewoond en gewerkt,
terugkeerde naar Nederland. De Stichting Penduka Nederland heeft als
doelstelling de werknemers, vooral vrouwen van Penduka Development
Trust Namibië, te ondersteunen bij het verdienen van eigen inkomsten
zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Penduka betekent
”word wakker” en is gevestigd in Katutura, de township van Windhoek.
Stichting Penduka Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Groningen onder nummer 02070298. De stichting is ook
geregistreerd als een ANBI-instelling. Sinds 2018 is Penduka VZW
België opgericht als Vereniging zonder winstoogmerk onder het nummer
BE 0694.818.027.
De stichting houdt zich vooral bezig met het ondersteunen van
Penduka Namibië op het gebied van marketing, gebruik van social
media, productontwikkeling en verkoop van de producten wereldwijd.
Daarnaast is fondsenwerving een belangrijk doel van de stichting.
Door een groep gemotiveerde vrijwilligers is de stichting in staat
om activiteiten te organiseren. De webshop wordt ook gerund door
vrijwilligers. Daarnaast is een vrijwilliger 2 dagen per week in het
atelier aan de slag om te helpen bij de bestellingen en het maken
van leren tassen op maat. Een product dat goed wordt ontvangen.

2

Permacultuur gaat over het ontwerpen van een duurzame leefomgeving om zo op duurzame wijze te voorzien in de algemene
behoefte aan voedsel, drinkwater, energie, huisvesting en (zelfs)sociale verbinding. Permacultuur is samen te vatten in één
begrip: werk met de natuur mee. Dat betekent dat je het ontwerp van de voorzieningen zo goed mogelijk laat aansluiten op de
natuur en op de natuurlijke systemen om je heen.
3 Aquaponics maakt gebruik van micro-organismen om de poep van vissen om te zetten in voedingsstoffen voor planten. De
planten filteren op hun beurt het water voor de vissen. Het is een natuurlijke, milieuvriendelijke en duurzame manier van
voedselproductie, zonder dat het water verschoond of chemische meststoffen toegepast hoeven te worden.
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Belangrijke gebeurtenissen in 2021
Het jaar 2021 was een bewogen jaar met hoogte- en dieptepunten.
Hierbij sprong de Corona pandemie als dieptepunt het meest in het
oog. Het hoogtepunt van 2021 was de aankoop van het land, het
Penduka terrein in Namibië.
De Corona pandemie
Het tweede Coronajaar heeft de vrouwen van Penduka zwaar getroffen.
Het toerisme op Penduka Village en de bestellingen met name uit het
buitenland vielen stil. Ook had de lokale bevolking door de ontstane
ecomische crisis weinig te besteden. Dit had het trieste besluit tot
gevolg dat vanaf eind 2020 de helft van het aantal vrouwen, 20 in
totaal, moesten worden ontslagen. De andere vrouwen kregen tot de
maand juni te maken met een halvering van het salaris. Vanaf juni
konden we gelukkig weer 70% van het salaris uitbetalen. Ook was door
Corona in 2021 geen bezoek mogelijk van Penduka dames naar Nederland
en België.
Ook in Nederland heeft de Corona pandemie een flinke impact gehad
met als gevolg dat bijna geen activiteiten konden worden
georganiseerd en de Penduka winkel gesloten bleef. Om toch inkomsten
te verkrijgen in tijden van Corona is er gezocht naar alternatieve
manieren. Penduka Nederland is zich vooral gaan richten op de
verkoop van producten via de website en het ontwikkelen van nieuwe
producten, zoals leren tassen en babyschoentjes. Ook zijn er nieuwe
foto’s voor de website gemaakt om de verkoop van leren tassen te
promoten.

Aankoop van het land: een mijlpaal!
Penduka werd de trotse eigenaar van het terrein; het hoogtepunt van
2021! In oktober 2021 was het na ruim 24 jaar eindelijk zover en kon
de koopakte worden ondertekend. Een mijlpaal met grote betekenis
voor de verdere toekomst van Penduka. De Stichting Penduka heeft in
samenwerking met Wilde Ganzen en met hulp van vele donateurs en
vrijwilligers in de afgelopen jaren 150 duizend euro bijeengebracht
voor de aankoop van het land.
Onze dank is groot aan de vele donateurs, particulieren en
organisaties en vrijwiligers die fondsen hebben geworven door het
organiseren van de vele acties en activiteiten.
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Renovatieplannen voor Penduka Village in Namibië
Door de onzekerheid over de aankoop van het land was er de laatste
jaren weinig geïnvesteerd in de onderhoud van het terrein en de
gebouwen van Penduka. Direct na de aankoop van het land zijn we
gestart met het maken van renovatieplannen die in het 2022 zullen
worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de renovatie van het dak, de
waterleidingen en het onderhoud van de gebouwen. Deze renovatie
wordt wederom mogelijk gemaakt met de steun van Wilde Ganzen. Er is
45 duizend euro bijeengebracht voor de renovatie en opbouw. Naast
renovatie is er ook ruimte voor ontwikkeling. Met dank aan VZW
België zijn we gestart met het maken van een ontwerp voor een
educatieve speeltuin op Penduka Village.

Brand op Penduka en een kapotte waterleiding
Door de droogte is er in juli brand ontstaan op Penduka Village. De
schaduwdoeken en moestuin zijn verloren gegaan, maar gelukkig zijn
de gebouwen gespaard gebleven. Om de pijn te verzachten, zijn er
zaden gekocht voor de vrouwen zodat zij eigen groenten konden gaan
verbouwen. Ook is er lekkage geweest en moet het waterleidingsysteem
grondig worden nagekeken.

Afscheid nemen van Willempje Bouwmeester (NL) en Lydia van Wyk (NAM)
Tot onze verdriet hebben we in 2021 afscheid moeten nemen van
Willempje Bouwmeester. Willempje was jarenlang een zeer enthousiast
en betrokken bestuurslid en vrijwilliger van Penduka Nederland. We
zullen haar warme persoonlijkheid en enorme inzet voor Penduka
blijven herinneren. In juni 2021 is Lydia van Wyk overleden. Zij was
jarenlang als naaister werkzaam voor Penduka in Namibië. We zullen
Willempje en Lydia missen.
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Activiteiten 2021
Door de beperkingen die Corona met zich meebracht, waren de
activiteiten in 2021 minder omvangrijk dan de voorgaande jaren.
Hieronder de highligts:
-

Tien borduurvrouwen uit de buitengebieden, die door Corona zonder
werk kwamen te zitten, hebben (bij)scholing aangeboden gekregen
door Penduka Nederland. De meeste vrouwen hebben dit aanbod
gebruikt om hun middelbare school af te ronden. Ook is voor één
vrouw het collegegeld voor de opleiding journalistiek
gefinancieerd.

-

Tijdens de Corona crises zijn er in 2021 twee keer
voedselpakketten uitgereikt aan de borduurvrouwen. Het eerste
voedselpakket is bekostigd met het geld dat in november 2020 is
opgehaald met de Covid Support fondsenwerving video. Deze video
gaat over de impact van Corona op de Penduka vrouwen die in
samenwerking met Oliemedia, het ondersteunende VZW Penduka team
uit België tot stand is gekomen. Het tweede voedselpakket hebben
we met hulp van Duitse Afrika Freundeskreis beschikbaar kunnen
stellen.

-

-

In maand juni zijn er mondkapjes genaaid in Nederland voor een

verzekeringsbedrijf in Londen. Hierbij is gebruik gemaakt van het
ontwerp van tijdens de grote Mondkapjes actie in 2020.
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-

Een uniek wandkleed 1,5 bij 3 meter is
in opdracht van Gris Begijnendijk Belgie
in het kader van de week van de Fair
Trade door de vrouwen van Penduka uit
Otjwarongo geborduurd. Een wandkleed
waarop de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, the
Sustainable Development Goals, van
United Nation in beeld worden gebracht.
Op het wandkleed vertellen de vrouwen
door middel van het borduurwerk wat deze
doelen voor hen betekenen. Er ontstond
door deze mooie samenwerking een
boeiende dialoog over de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Het kleed is op
17 oktober 2021 officieel overhandigd in
de bibliotheek van Begijnendijk in
België en is er nog steeds te
bewonderen.

-

Onder leiding van Penduka VZW zijn de vrouwen van Penduka onder
andere op de Internationale Vrouwendag op 8 maart aan de slag
gegaan met het gebruik van sociale media ter promtie van de eigen
gemaakte producten en uitleggen waar de producten voor staan. Het
doel is dat de vrouwen zelfstandig social media gaan inzetten bij
het promoten van Penduka en de verkoop van producten.

-

Ook is in 2021 gewerkt aan productontwikkeling.
Door combineren van bestaande technieken, batik
met abstracte patronen, is er een nieuwe
stofcombinatie ontwikkeld. Deze stof is goed te
gebruiken voor onder andere kussens, panelen en
tassen. Het ontwerp is onder leiding van
Nederland samen, online, ontwikkeld met de
vrouwen op Penduka in Namibië.
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-

In opdracht van de organisatie We are KUTA uit Engeland zijn er
duurzame T-shirts en sweaters geüpgraded met mooie abstracte
stofmotieven. Het ontwerp is in Penduka Nederland bedacht en de
uitvoering is door de vrouwen in Penduka Namibië gedaan.

-

Christien Roos heeft in september tijdens haar werkbezoek aan
Penduka in Namibië workshops gegeven aan de borduurvrouwen in de
buitengebieden. Het doel van de workshops was het leren van
nieuwe stijlen, verhalen en kleurcombinaties.

-

Er is nieuw verpakkingsmateriaal voor Penduka ontwikkeld dat
vooral zal worden gebruikt bij de verkoop van Penduka producten.

-

Voor de oprichtster van Penduka, de Martha Muulyau, is een
rolstoel met luchtbanden aangeschaft en naar Namibië
getransporteerd. Ze is getroffen door een herseninfarct waardoor
ze afhankelijk is geworden van een rolstoel. De rolstoel is
bekostigd door Penduka Nederland en VZW België samen. Ook is er
in april 2021 een afdak voor de rolstoel gemaakt.

-

Dit jaar hebben we de kinderen van de vrouwen in de
buitengebieden geholpen bij de aanschaf van schooluniformen.

-

8
Jaarverslag Penduka 2021

-

In de maand oktober 2021 is er bij een kledingactie een mooi
bedrag van 850 euro voor Penduka opgehaald.

-

De jaarlijks Penduka wijnactie was in november en december erg
succesvol. Er is 1200 euro opgehaald. Dit jaar komt de opbrengst
ten goede aan de renovatie van Penduka Village.

-

Afrikabollen actie. Als afsluitende actie van 2021 werden er
traditiegetrouw op 30 december honderden overheerlijke
Afrikabollen gebakken in de garage bij de familie Toxopeus. Dit
jaar hebben we ongeveer 725 bollen gebakken, een nieuw record,
voor een opbrengst van 600 euro. Ook deze opbrengst wordt
gebruikt voor de renovatie.

-

In het kader van het 30-jarig bestaan van Penduka in 2022 zijn we
gestart met de voorbereidingen voor het maken een wandkleed ter
ere van het jubilieumjaar. De vrouwen borduren met elkaar de
geschiedenis van Penduka en wat Penduka voor hen betekent.
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Afsluitend
Eerst willen we via de weg onze dank uitspreken aan alle donateurs
en vrijwilligers die zich ook in 2021 hebben ingezet voor de Penduka
vrouwen.
Terugblikkend op het jaar 2021 kunnen we met recht zeggen dat het
een jaar van uitersten was. Aan de ene kant financiële, emotionele
en gezondheidsproblemen als gevolg van de pandemie en aan de andere
kant het heugelijke feit van de aankoop van het land na jaren
wachten. Een echte mijlpaal die bepalend is voor de toekomst van
Penduka Development Trust.
Nu het virus op haar retour is, hopen we in 2022 het 30-jarig
bestaan van Penduka uitbundig met elkaar te kunnen vieren en veel
activiteiten ontplooien. Al met al kunnen we vol optimisme uitkijken
naar een goede toekomst voor Penduka. Dit geeft ons de drive om er
samen weer tegen aan te gaan in 2022. Dit alles voor de vrouwen van
Penduka!

Penduka is te volgen op social media.
Op Facebook: Penduka NL, Penduka Trust en Penduka Belgium.
Op Instagram: penduka_namibia, penduka_korea.
Op Pinterest: zoek op Penduka.
Onze website/webshop vind je via www.penduka.com.
Voor vragen kun je Christien Roos mailen via
christien.penduka@gmail.com of telefonisch contact opnemen
via 06-52016396.
De winkel en het atelier zijn te bezoeken op afspraak,
gevestigd aan de Westerbadstraat 51 te Groningen. Het
atelier is op dinsdag en donderdagen open. Er is een
etalage gemaakt aan de Paterswoldseweg 64 waar je vooral
de tassen kunt bewonderen.
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