Jaarverslag 2015 - Stichting Penduka
Algemeen
De Stichting Penduka Multicultureel (hierna te noemen: Stichting Penduka) werd opgericht in
2000. Zij heeft als doelstelling de werknemers, vnl. vrouwen van Penduka Development
Trust in Namibië, te ondersteunen bij het verwerven van eigen inkomsten, zodat zij een
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.
Penduka (betekent ”Word wakker”), is gevestigd in Windhoek. Het is een vrouwenproject
waarbij ruim 250 vrouwen werken. Sinds de oprichting in 1992 hebben er tot nu toe ruim 800
vrouwen een opleiding gevolgd. Vrouwen met een fysieke handicap
krijgen voorrang, maar ook vrouwen met TBC, HIV of AIDS, omdat zij heel moeilijk aan werk
kunnen komen. Zij ontwerpen en produceren met de hand geborduurde en gebatikte stoffen,
o.a. bed-, bad- en tafellinnen en sieraden van gerecycled glas. Hierbij putten zij uit hun eigen
culturele achtergrond en gebruiken zij traditionele vaardigheden.
De Stichting Penduka is actief in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Groningen. Ook is de stichting geregistreerd als een ANBI instelling, hetgeen
betekent dat sponsoren belastingvrij donaties kunnen doen.

De twee oprichtsters van Penduka Namibia

In Nederland houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het assisteren van Penduka
Namibië bij de verkoop van haar producten in de ruimste zin en zet zij zich in om Penduka
meer naamsbekendheid te geven. Voorts tracht zij het productieproces in Windhoek te
ondersteunen en fondsen te werven.
Bestuur
De Stichting Penduka heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden: W.H. van der Luit
(voorzitter), E. Holtmaat (secretaris), J. Holtmaat, Ch. Roos, B. Toxopeus en F.J.R.
Bouwmeester (penningmeester). In december van het verslagjaar is mevr. W.H. van der Luit
na 6 jaar afgetreden als voorzitter. Mevr. P. Mentinck
heeft het voorzitterschap
overgenomen.
Naast het bestuur zet een tiental vrijwilligers zich in voor de doelstellingen van de Stichting.
In het verslagjaar kwam het bestuur vier maal bijeen. Een maal vond een bijeenkomst plaats
met de vrijwilligers.
Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onderwerpen aan de orde als: inkomsten en
uitgaven, begroting, beleidsplan, fondsenwerving, voorlichtingsactiviteiten, de website en –
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shop, de verkoop van producten, zowel in Nederland als in andere landen, zoals Duitsland,
Noorwegen, Korea en Japan en de verkoop in privé huizen.
Naamsbekendheid en fondsenwerving
Een belangrijke taak voor de Stichting in Nederland is het vergroten van de
naamsbekendheid en het werven van fondsen.
Om de naamsbekendheid te vergroten wordt er aan beurzen en markten deelgenomen,
worden er lezingen en workshops gegeven op scholen en clubs e.d., zijn er contacten met
Wereldwinkels en wordt er samengewerkt met een Duitse vrouwenorganisatie.
Voorts wordt er geld gegenereerd met het organiseren van verkopen in de Penduka winkel,
in privé huizen, speciale acties zoals catering, creatieve workshops en met verkoopacties
van Afrikaanse wijn.
Substantiële fondsen worden bijeengebracht door enkele specifieke donoren, waaronder de
Stichting Raam en de Stichting Harry Lierens, Wilde Ganzen

Activiteiten
In het verslagjaar worden weer verschillende activiteiten georganiseerd om fondsen te
werven voor Penduka in Namibië.
Tijdens de Pinksterdagen is er een Penduka verkoop en ‘tearoom’ georganiseerd op
de Bloemerstee in Goijengarijp in Friesland waar oud Namibia gangers gezamenlijk
gebakken en geserveerd hebben.

Begin juni wordt er in De Kwakel, Haarlem een festival georganiseerd “Rocking
against poverty” Naast muziek is er een bar met Penduka wijn en lekker afrikaanse
hapjes, zijn er workshops men kan zich laten kappen en of masseren, zijn er mooie
Penduka spullen te koop, worden er lootjes verkocht . Een geweldige gezellige en
swingende avond met heel veel inzet van vrijwilligers en individuelen die allen iets van
zichzelf wilden bijdragen.
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In dezelfde maand wordt bij een van de bestuursleden een crowdfunding
georganiseerd voor een studente communicatiewetenschappen uit Groningen in die
graag een half jaar naar Penduka wil om samen met de vrouwen te werken aan het
verbeteren van de accommodatie en dienstverlening van het restaurant en de
bungalows voor de toeristen. Ook zal zij haar kennis inzetten bij het hoger op de
website vermelden van Penduka Village zoals het kenbaar maken bij Trip advisor

Studente met twee Penduka dames in overleg bij een ander restaurant om te zien en
te ervaren hoe de service en kwaliteit daar is.

Gedurende Juni en July is Christien Roos op werkbezoek bij Penduka.
Een aantal familie leden komen later over om ook een handje mee te helpen met het
overschilderen van toch wel erg rose muren in de conferentie ruimte. Voor het eerst is
ook één van de 5 nieuwe speelplekken in Namibia in gebruik genomen. Deze zijn
gebouwd nav een actie op de basisschool De Starter in Groningen met behulp van
Wilde Ganzen. Op de rechterfoto ziet u hoe de kinderen op Penduka plezier hebben
met de Play Peli.
In september komt een Koreaanse delegatie van The Fair Story naar Groningen, om
met Christien Roos, bestuurslid en grondlegger van Penduka, te praten over de
productie en fabricage van producten in Namibië , deze fair trade organisatie in Seoul
is sinds 2013 betrokken bij Penduka en één van onze beste afnemers van het Penduka
village borduurwerk. Naast het uitwerken van prijzen, afronden van nieuwe producten
en het plaatsen van een grote bestelling hebben we iets kunnen laten zien van hoe we
in NL als Stichting fungeren, welke Fair Trade producten er hier in NL in de winkels
liggen. Het heeft ons allen goed gedaan om de band met deze mooie groep mensen te
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versterken en gezamenlijk te werken aan verbeterde werkomstandigheden voor de
vrouwen van Penduka. Zo wordt er nu met geld vanuit The Fair Story een nieuwe ‘
lunch’plek voor de vrouwen ingericht waar ze tussen de middag met elkaar binnen
kunnen zitten om te eten en te ontspannen.

Eind oktober vindt een Benefietavond plaats in Veessen Er wordt aan Afrikaanse
maaltijd bereid voor 40 personen en na afloop treedt er een band op. Er is ook een
winkeltje van Penduka ingericht en er is een verloting.
In november bereiden de vrijwilligers een uitstekend driegangenmenu voor 60
personen. Vrienden zijn opgeroepen een tafel te reserveren voor 4, 6 of 8 personen en
zo, gezamenlijk, een genoeglijke avond door te brengen voor het goede doel. De
deelnemers betuigen zich enthousiast over de ambiance en de kwaliteit van het eten.
Buro Reng en het doveninstituut in Groningen hebben voor deze avond gratis een
zaal, de keuken en de bar ter beschikking gesteld. Met de opbrengst zullen trainingen
en cursussen worden gefinancierd voor de vrouwen.
Eind november vindt er weer een verkoop plaats bij een van de bestuursleden thuis.
Uit het verleden is gebleken dat dit een gunstig tijdstip is met het oog op de cadeau
tijd voor Sinterklaas en Kerstmis. De verkoop wordt druk bezocht en levert een
prachtig bedrag op.
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Verschillende groepjes leerlingen van VWO scholen 4 presenteerden op 19 maart 2014
tijdens het Worldschool Event in Almere de resultaten van hun onderzoek. De eerste
opdracht betrof een onderzoek naar een diervriendelijke manier om een kleine
kippenboerderij bij Penduka te verwezenlijken. Twee andere groepjes werkten aan een
duurzaam spoelsysteem voor de Afrikaanse batik die bij Penduka wordt vervaardigd. Met
deze werkgroep is tot een vervolgopdracht besloten om de behaalde resultaten te
implementeren in het productieplan. Is hier nog wat aan gedaan in het verslagjaar? Zo ja,
dan zal ik LAURA benaderen.
Ook dit jaar vonden er weer verscheidene wijnacties plaats. Dit leverde weer een mooi
bedrag op voor de vrouwen in Namibië.
Eind oktober vertrekt Christien Roos, grondlegger en bestuurslid van Penduka, weer voor
een werkbezoek naar Namibië. Focuspunten voor dit bezoek zijn:
• Ondersteuning van Penduka personeel, bestuur en facilitators,
• Aansturen van de opbouw van de speeltuinen op verschillende plaatsen en
introduceren en inwerken van ontwerpsters die zich met de uitvoering gaan belasten,
• Financiële controle van het project en zoeken naar een nieuwe externe controleur en
auditeur,
• Bezoek aan borduurgroepen en uitleg over nieuwe combinaties en werkwijze in
verband met de export van producten naar Korea en Japan,
• Uitbreiding van de keramiek afdeling en daarmee gepaard gaande aanstelling van
nieuwe krachten,
• Het uitzoeken van een nieuwe collectie sieraden,
• Bespreking van een beleidsplan voor 2015-2020 met Penduka facilitators,
• Voorbereiding nieuwe opdrachten voor Worldschool leerlingen. CHRISTIEN, kun je je
bezoeken aan Namibië vermelden, met een kort update van je activiteiten daar?
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Penduka borduurwerk bij een verkoop aan huis

De werkgroep Monnickendam was weer actief met een verkoop tijdens de Kerstmarkt in
Edam
Duitse vrijwilligers van Penduka staan in december op “der Markt der Kontinente” in Berlijn.
Dit is een jaarlijks wederkerend evenement, waar veel mensen op af komen en die goede
publiciteit voor Penduka oplevert. Penduka maakt er deel uit van de stand met organisaties
uit heel Namibië.
De groep Duitse vrijwilligers groeit gestaag. In dit land bestaat veel belangstelling voor
Penduka. Waarschijnlijk valt dit af te leiden uit het feit dat Namibië in het verleden een Duitse
kolonie was.
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Penduka stand op de “Markt der Kontinente” in Berlijn

De Stichting richt zich tijdens het verslagjaar weer specifiek op de uitbreiding van de markt
naar landen als Duitsland en Korea en er is contact gaande met Japan, om daar in de
toekomst ook producten naar te exporteren.

.Website en webshop
De in 2010 voltooide website (www.penduka.com) wordt regelmatig voorzien van nieuws
over Penduka en haar activiteiten.
Zoals eerder vermeld is de webshop in 2014 voltooid. Er worden regelmatig bestellingen
geplaatst, ook vanuit het buitenland. In het verslagjaar werd er hard aan gewerkt om de
webshop meer naamsbekendheid te geven.
In het verslagjaar wordt er door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan een update van de
site en een manier om betaling van producten (via Ideal) te vereenvoudigen.
Women get going project (Wgg)
“Women get going” steunt vrouwen in Afrika die als gevolg van seksueel misbruik geïsoleerd
zijn geraakt of verstoten. Het is een moeilijk onderwerp omdat de slachtoffers er niet over
kunnen of willen praten. Penduka probeert deze vrouwen op te sporen, bijv. via het Penduka
tuberculose programma. Een groep particuliere sponsoren lenigt de eerste nood door via
een lokale organisatie psychische hulp te bieden en vaardigheidstraining te geven. Hen
wordt de gelegenheid geboden wat geld te verdienen door middel van het maken van
sieraden van gerecycled materiaal. Tevens krijgen zij de mogelijkheid om een opleiding te
volgen door hen maandelijks een klein bedrag ter beschikking te stellen. In het verslagjaar
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werd een begin gemaakt met het aanvragen van een beurs voor een drietal vrouwen, om te
kunnen studeren.
In het verslagjaar bracht de Nederlandse sieradenontwerpster ook weer enkele maanden op
Penduka door om samen met de vrouwen nieuwe ontwerpen en technieken te ontwikkelen
en produceren. (Christien zijn er verder nog dingen te vermelden voor Women get
going?)

Vrijwilligerswerk voor Penduka Namibië
De Stichting is het hele jaar actief geweest in het werven en plaatsen van vrijwilligers bij
Penduka in Namibië, passend binnen het beleid en de noden van het project.

Penduka vrouwen en kralen van gerecycled glas

Een vrijwilliger met goede kennis van computers heeft een groot aantal tweedehands
onderdelen uit Nederland meegenomen en daarmee een internet café bij de locatie van
WGG opgebouwd. De vrouwen krijgen nu de gelegenheid om te leren computers en internet
te gebruiken.
Door andere vrijwilligers werden er series foto’s gemaakt voor een boek over de vrouwen dat
t.z.t. zal worden uitgegeven en ontwerpsters van de Design Academy te Eindhoven hielden
zich bezig met de renovatie van de accommodatie voor backpackers op de compound van
Penduka.
Twee ontwerpsters van de Design Academy te Eindhoven zijn druk bezig geweest met de
aanleg van de speeltuinen, waarvoor het geld door de actie in maart bijeen is gebracht. Voor
de constructie werd bijna uitsluitend recycled materiaal gebruikt, zoals oude autobanden,
hout, plastic, rioolpijpen en vaten.
Andere vrijwilligers droegen ideeën aan voor de werkwijze in het restaurant, de keuken en de
moestuin en de aanleg van een kippenfarm.
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Hieruit is een raamwerk voor “vrijwilligers-werkvakanties” voortgekomen.
Christien, kunnen hier dingen van blijven staan, wat kan weg en zijn er aanvullingen? Ik laat
dat even aan jou over!)
Gedurende het verslagjaar heeft Penduka de beschikking over een stagiaire van de
Groningse AOC Terra, Design & Styling school. Zij verrichtte goed werk voor de website, de
webshop en de winkel. In het kader van “maatschappelijke stages” kreeg Penduka ook
enkele stagiaires voor kleine taken toegewezen.
Conclusie
In het verslagjaar 2015 heeft de Stichting Penduka, geheel in lijn met haar doelstellingen,
weer een aantal geslaagde activiteiten kunnen ontplooien. Het zoeken naar samenwerking
en ondersteuning van andere organisaties blijft haar prioriteit, nu de kraan voor
ontwikkelingssamenwerking gedurende de laatste jaren steeds verder wordt dicht gedraaid.
Ook Penduka heeft te kampen met de economische crisis, ten gevolge waarvan de
verkoopcijfers zijn teruggelopen. Elk individueel Penduka product is met de hand vervaardigd
en vergt intensieve arbeid. Daardoor hangt er aan de producten nu eenmaal een prijskaartje.
Het verlangen van consumenten naar authenticiteit ondersteunt de gedachte dat Penduka op
de goede weg is. Consumenten kunnen de wereld veranderen, simpelweg door te kiezen
voor een mooi product met een goed verhaal. De Stichting ziet de toekomst dan ook met
vertrouwen tegemoet.
Tot slot: De Stichting prijst zich gelukkig dat er een aantal particuliere organisaties zijn die
het belang inzien van hulp en ondersteuning en hun bereidheid tonen door hun steentje bij te
dragen. Uit de medefinanciering van organisaties als Wilde Ganzen blijkt dat de Stichting
Penduka zich een plaats heeft verworven en erkenning geniet. Vooral in deze jaren van
teruglopende economie en bezuinigingen hebben de vrouwen van Penduka in Namibië hun
steun hard nodig.
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