Jaarverslag 2016
Dit hebben we samen bereikt

Oordeel zelf

Ontwikkelingen Windhoek

Doe mee!

Oordeel zelf

Jaarverslag 2016 stichting Penduka
Algemeen
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 ”Word wakker”), is gevestigd in Windhoek, Namibië.
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. Penduka is een door Martha Muulyau en Christien Roos in 1992
opgerichte zelfstandige ontwikkelingsorganisatie die vrouwen in de gelegenheid stelt om hun leven in velerlei opzicht, zoals werk, opleiding, inkomen en
zorg, te verbeteren.
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.
Penduka startte in 1992 met 6 vrouwen. In 2016 waren er 101 vaste medewerkers in dienst en 660 ‘members’. Eind 2016 ging het grote tuberculoseproject
van Penduka over aar een andere lokale stichting (CoHena). Februari 2017 zijn er bij Penduka 32 vrouwen in vaste dienst over en 416 members die op
basis van aangeleverd werk betaald krijgen. De afname van vaste personeelsleden is wenselijk, Penduka ziet dat meer vrouwen zelfstandig zijn gaan
werken en willen in 2017 nieuwe mensen aantrekken op basis van een jaarcontract in plaats van een vast dienstverband.

In Nederland houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het assisteren van Penduka Namibië bij de verkoop van haar producten. Zowel in Nederland als
in Europa zijn productontwikkeling, organiseren van uitwisselingsbezoek voor Penduka vrouwen naar Europa, het vergroten van de naamsbekendheid en
het werven van fondsen de belangrijkste doelen.

Wat hebben we dit jaar gedaan?
Het jaarverslag van Stichting Penduka 2016.

Naar aanleiding van een bezoek aan Seoul van Christien in mei 2011 bij Fairtrade shop
‘The Fairstory’ in Zuid Korea, Seoul, worden er veel producten en halffabricaten
gekocht door ‘The Fairstory’ met als resultaat hoogwaardige producten die vervolgens
weer goed verkopen.

Loide, Victoria, Taimi, Kaino, Jay Lim, MK, Kauna

De producten die via de webshop worden aangeboden vinden vooral aftrek in Duitsland. 90% van de aankopen komen via Duitsland. De webshop wordt
daarop aangepast, de band met Duitsland is historisch gezien belangrijk. Er is dit jaar door een team van Duitse vrijwilligers hard gewerkt om de webshop
en website te verbeteren. De campagne voor de promotie van de Duitse markt loopt nog steeds en al het voorbereidend werk is aangeleverd als start van
een nog grotere campagne.
Via de Rabobank charity desk zijn er contacten gelegd en is er ook een bezoek gebracht aan Namibië . Tijdens dat bezoek is de electricity support groep
ingezet. Het idee is om tot een duurzame ondersteuning te komen.
Door de nieuwe zonnepanelen op het dak is er een flinke besparing op de elektriciteitskosten;
zeker zo’n 420 € per maand. Een interimmanager van het PeaceCorps, heeft hierin een
belangrijke rol gespeeld.
Waka waka zonne energy lampjes zijn heel populair in Namibië. Er zijn er weer over de 100
naar Penduka gestuurd naar aanleiding van de actie buy one, give one. Bij aankoop van een
waka wakalampje in Europa gaat een waka wakalampje naar iemand die geen toegang heeft
tot elektriciteit.
Middels sponsorwerving is een ledermachine aangekocht.
Twee stagiaires van AOC Terra hebben geholpen met verschillende activiteiten binnen de stichting op het gebied van promotie, website en fondsenwerving.

Women Get Going is een onderdeel van Penduka. Het betreft vrouwen die extra kwetsbaar
zijn door een verleden van huiselijk of seksueel geweld en wekelijks training krijgen van
YWCA. Hannelies Casteleijn, een sieradenontwerpster uit Haarlem, komt jaarlijks een
sieradenworkshop geven. De gemaakte sieraden worden verkocht als extra inkomsten voor
de vrouwen. Er zijn twee vrouwen die financiële ondersteuning hebben gehad voor de
studie pre primary childcare. Met als mooi resultaat een kleine zelfstandige ‘kindergarten’
bij de cursuslocatie.

Priskila, Monika en Martha

Al wandelend en zoekend naar kruiden in het stadspark hebben we een Moringa tree bij elkaar gelopen voor de boomgaard in Groot Aub, ook een
onderdeel van WGG die nu nog verder ontwikkeld en uitgebouwd moet worden. Via Crowdfunding zijn er 30 Moringa bomen aangekocht.

Willempje en Fred
De benefietavond van 24 juni, waarbij bestuursleden hun prachtige tuin beschikbaar hebben gesteld, heeft een leuke avond met een hele goede opbrengst
opgeleverd.
Er is een verkoop van o.a. Penduka spullen bij de woongalerie ‘Andere Wereld’ aan de Groningse weg geweest.
Eén van de voormalige vrijwilligers van Stichting Penduka heeft een wijnproeverij in Zwolle georganiseerd om ook de Penduka wijn te promoten.
Penduka is genomineerd voor goede doelenactie Books4life, een mooie activiteit met een goede opbrengst voor Penduka.
Jaarlijks worden er Penduka producten verkocht op de Markt der Kontinente in Berlijn. Andreas Rennhak , een Duitse vrijwilliger vertegenwoordigd Penduka
aldaar en zet ook de stand op. Producten worden vanuit Groningen naar hem opgestuurd in 5 verschillende prijs categorieën. Volgend jaar kan deze markt
niet plaatsvinden omdat er een verbouwing van de locatie op handen is.
Een presentatie over Penduka bij de kerkelijke gemeente ‘de Rank’ heeft als resultaat een mooie duurzame ondersteuning middels een maandelijkse
sponsoring van 50.00 euro.
Buro Reng ondersteunt Penduka al jaren als het gaat om grafische vormgeving. Daar hebben we onze
mooie geborduurde letters aan te danken. Via dit contact kunnen we ook regelmatig gebruik maken van
het dovencentrum in Groningen. Heel geschikt voor benefietavonden en workshops.

Na jarenlange inzet heeft het bestuur afscheid genomen” van Joop Holtmaat, een man van het
eerste uur. In de persoon van Tineke Foblets hebben we een waardig opvolgster gevonden. Ze
heeft veel ervaring in marketing, ontwerp en social media wat een hele prettige en nuttige
aanvulling is voor Penduka.

Emily, Joop, Fred, Willempje, Rietje, Christien, Paula en Rinie

Ontwikkelingen van het project in Windhoek

Het leven in Namibie gaat ondertussen ook gewoon door en inmiddels is Kauna getrouwd met haar jeugdliefde Dan.
Daarnaast maakt ze grote sprongen in haar ontwikkeling als manager.
Naar aanleiding van de opbrengst van The Fountain Trust zijn een aantal werknemers begonnen met de rijlessen. Vistorina
doet het goed en ze vindt het heel leuk, Kauna is na herhaalde examens eindelijk geslaagd.
Er is een aantal werknemers dat een opleiding volgt. Kauna doet financieel management, Laimi volgt Human resource en
Kaino advanced pattern design. Helena doet biologie. Van de Women Get Going dames volgt Paskalia Business Psychologie
en Priskilla pre primary teacher lessons.
Chickenfarm; afgelopen 3 jaren had Penduka alleen ongeveer 100 kippen voor de eieren productie maar sinds maart 2017
zijn er ook vleeskippen op Penduka. De kleine kippen die begin juni tijdens extreem koud weer zijn afgeleverd hebben het
heel zwaar gehad en er -is een aantal jonge hennen doodgegaan.. Er zijn nu nog 80 vleeskippen voor eigen consumptie. Van
de winst worden weer nieuwe kippen en voeding gekocht. Het spreekt vanzelf dat de kippen dankbaar gebruik maken van
onkruid en afval uit de tuinen.
Er is een bezoek gebracht door een toeristen organisatie Planettera vanuit Canada bij Penduka Trust in Namibia. Deze organisatie zet zich in om toeristen
kennis te laten maken met kleinere projecten ontwikkelingsprojecten waar Penduka goed bij past. De eerste bezoekers zijn inmiddels geweest en goed
ontvangen.

In samenwerking met Nicky Marais van COTA, ( college of the Arts) en Penduka zijn de afgelopen jaren al verschillende
mooie ontwerpen en ideeën voor Penduka tot stand gekomen. De Penduka vrouwen zijn niet bij uitstek ontwerpers en
samenwerking met lokale jonge ontwerpers werkt heel positief voor beiden groepen. De jonge kunstenaars krijgen
aparte opdrachten en worden daarop beoordeeld , komen ook in het nieuws of lokale krant. Penduka ontwikkelt de
nieuwe ontwerpen in een bruikbaar goed te reproduceren product.
Penduka Think Tank. Een selectieve groep Penduka fans uit Windhoek vormen samen de Penduka Think Tank.
Vrouwen vanuit kunst onderwijs, marketing en social media, interieur ontwerp komen ieder kwartaal bij elkaar. Deze
groep is eind 2016 opgericht om Penduka lokaal te ondersteunen en nieuwe impulsen te geven. De general manager en de creative manager krijgen vanuit
deze think tank hulp met het realiseren van de plannen.
Penduka gaat moderniseren ten aanzien van personeel en contracten. Wij werken met nieuwe aanstellingen op basis van een jaarcontract die alleen
verlengd wordt als men goed werk heeft geleverd en een goede werkhouding heeft. Penduka kan niet alle vrouwen die opgeleid worden een contract
aanbieden zoals 25 jaar geleden. Het zwaartepunt ligt bij het naar zelfstandigheid leiden door aandacht voor kennis overdracht zodat ze ook buiten Penduka
kunnen functioneren.

Letty Scheers van Abel Design maakt prachtige leren tassen. Zij is met Christien naar Windhoek gegaan om tassen te maken van batikstoffen- gemaakt door
de vrouwen, - in combinatie met lokaal leer en afvalleer. Voor het maken van de tassen heeft zij de vrouwen training on the job gegeven.

Dit is haar verhaal;
Met veel plezier ben ik vorig jaar februari naar Namibië gevlogen om de vrouwen van Penduka te ondersteunen in het ontwerpen van leren tassen. Omdat ze
bij Penduka al prachtige Batiks maken, leek mij het heel mooi om dit te combineren met robuust leer. Ook is op deze wijze elke tas uniek. Vanuit Nederland
had ik materiaal en gereedschap meegenomen met de bedoeling dat we daar de eerste tassen van zouden maken. De dames waarmee ik aan de slag ging
waren erg enthousiast en wilde veel leren en bedachten ook zelf creatieve oplossingen. Ook zijn we met recycle materiaal aan de slag gegaan, namelijk het
doek wat tijdens het batikken onder de het textiel ligt. Doordat dit doek heel veel lagen verf over zich heen krijgt wordt het zeer stevig en kleurrijk. Het bleek
ook goed te combineren met leer en gaf een verassend effect.
Uiteindelijk zijn we met een paar dames van Penduka in Windhoek op zoek gegaan naar fournituren en leer en hebben ook een leerfabriek bezocht. Dit was
een bijzondere ervaring met zebrahuiden in alle mogelijke kleuren. Het was even zoeken naar geschikt materiaal, maar uiteindelijk hebben we het wel
gevonden en hopen we dat Penduka verder gaat in de ontwikkeling van nieuwe modellen en veel plezier heeft van de aangeschafte leermachine. Ik denk dat
de combinatie van leer met de kleurrijke batiks, mits de kwaliteit van de tassen gewaarborgd wordt, veel toekomst heeft. Ik denk zowel in de verkoop aan de
toeristen die langskomen bij Penduka als via de webshop.

Yvonne Zuidgeest heeft zich ingezet voor Women Get Going, door een aantal weken de vrouwen te ondersteunen bij het opzetten van een moringa garden
door middel van crowdfunding. De plek bij Windhoek, Groot Aub, is in ontwikkeling.

Dit is haar verhaal;

Moringa garden in Groot Aub
Een van de eerste vragen die ik hoorde bij mijn ontmoeting met de vrouwen van YWCA in Namibië was: “Hoe kunnen we
een stuk land dat nu braak ligt duurzaam gebruiken?” Het stuk land hadden de vrouwen gekregen van de dorpsoudste van
Groot Aub en het ontbrak aan een goed idee en geld . Met de armoede, de hiv problematiek en de werkeloosheid in het
achterhoofd was het bezit van een stuk land een mooi begin. Het enthousiasme bij de vrouwen om wat van het landje te
maken was voelbaar. Maar waar te beginnen? Al pratend en brainstormend met de diverse mensen kwamen we uit op de
Moringa boom. Deze boom staat bekend om zijn enorme voedingswaarde en de snelle groei.

Stap 1 was gezet, we zouden een Moringa garden gaan opzetten, samen met de vrouwen. De oogst van de bladeren is arbeidsintensief maar de goede
ervaringen uit de praktijk in andere gebieden gaven de doorslag. Er werd een plan van aanpak opgesteld en we besloten om tot crowdfunding over te gaan
voor het verkrijgen van geld. Zowel in NL alsin Namibië/Zuid-Afrika zijn hiervoor mogelijkheden maar dan had YWCA wel een emailadres, twitter, facebook
en een website nodig. Stap 2 was dus het bouwen van deze communicatiemiddelen en dat zonder enige ervaring! Uiteindelijk staat er wat dat bruikbaar is.
Gezamenlijk met de vrouwen is ook een video gemaakt waarin we Moringa aanprijzen en vragen om een gift. Hiervoor zijn we bijna een dag bezig geweest
om de briefing te doen en de opnames te maken. Een geweldige en energieke bijeenkomt. Daarna zijn de acties uitgezet om de crowdfunding bekend te
maken onder kennissen, vrienden, familie, zakenrelaties enzovoort. Uiteindelijk is er 2.500,-- euro opgehaald, met name in NL, dat in trances naar het project
toe gaat. De eerste uitgaven zijn gedaan voor een hek om het landje heen en voor de aanschaf van enkele Moringa planten. Klein beginnen en uiteindelijk
een groot resultaat boeken, dat is onze ambitie!
https://ywcanamibia.wordpress.com/adopt-a-mighty-moringa-tree/

Yvonne en Monika
Doe mee!
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).

Tot slot. Er bleken weer veel positieve ontwikkelingen in 2016. Op naar 2017!
2017 belooft een spannend jaar te worden nu de landaankoop gepland staat.

