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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.  

Achtergrond 

In 1992 werd Penduka door de Namibische Martha Muulyau en 

Nederlandse Christien Roos als zelfstandige 

ontwikkelingsorganisatie opgericht met als missie om minder 

bevoorrechte vrouwen in de gelegenheid stellen om hun leven te 

verbeteren door werk, opleiding en dus inkomen aan te bieden. 

Penduka betekent ”wordt wakker” en is gevestigd in Katutura, de 

township van Windhoek, Namibië. Penduka startte met 6 vrouwen. In 

2019 zijn er 39 personen in vaste dienst bij Penduka en borduren 

er 59 vrouwen in de Katutura Women Embroidery Group en 234 vrouwen 

in Otjiwarongo voor Penduka. Ook wordt Penduka ondersteund en 

geadviseerd door een lokaal bestuur bestaande uit  6  personen. 

Stichting Penduka  

Stichting Penduka Stichting 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. 

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. Sinds 2018 

is Stichting Penduka ook erkend in België als Vereniging zonder 

winstoogmerk onder het nummer BE 0694.818.027 In Nederland en 

België houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het 

ondersteunen van Penduka Namibië op het gebied van marketing, 

gebruik van social media zoals facebook en instagram, 

productontwikkeling en de verkoop van de producten wereldwijd 

Daarnaast hebben leden van de stichting de vrouwen van Penduka in 

Namibië begeleid in het werken met een vernieuwd systeem om de 

verkoop van producten goed te kunnen monitoren. Empowerment van de 

vrouwen door kansen aan te bieden om een opleiding te volgen is en 
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blijft ook een belangrijk doel van Stichting Penduka. Net als het 

organiseren van activiteiten om fondsen te werven voor andere 

doeleinden op Penduka. Door een groep gemotiveerde vrijwilligers 

is de stichting in staat om vele activiteiten te organiseren en 

uit te rollen. De website en webshop worden ook onderhouden door 

vrijwilligers.  

In 2019 bestaat het bestuur uit Christien Roos (vice voorzitter), 

Emily Holtmaat (secretaris), Fred Bouwmeester (penningmeester), 

Willempje van der Luyt, Bert Toxopeus, Tineke Foblets en Bouwina 

Ensing. Het bestuur kijkt uit naar een nieuw bestuurslid die de 

functie van voorzitter op zich wil nemen. 

Het bestuur in België bestaat uit: Tineke Foblets (voorzitter), 

Niels Schreyers (secretaris), Christien Roos  en Ann 

Vandermieren(penningmeester). 
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Activiteiten in 2019 

 

Activiteiten in Nederland en Duitsland ten behoeve van 

fondsenwerving 

 

Huisverkopen/markten 

Ook dit jaar hebben we verschillende huisverkopen gehad. Zo konden 

we in Heerde een mooie verkoop houden.   

Verkochten we Penduka producten op de Fairtrade Town in 

Charlottenburg-Wilmersdorf en tijdens het optreden van het Voices 

koor in Berlijn. Ook waren de Penduka producten te vinden op de 

tweedaagse Afrika markt in de Karlruhe. 

Rond de kerst stonden we met een stand op de kerstmarkt in 

Aduarderzijl en in Edam.  In Duitsland stonden we op de Weltladen 
Landau Markt.  

  

Tuinconcert te Paterswolde in juni 

Er heeft weer een prachtig 

benefietconcert plaatsgevonden in 

Paterswolde. Op een zonnige 

zondagmiddag in juni werd met behulp 

van de zangkwaliteiten van het koor 

Zingen Enzo en de Malinese zanger 

Dramali op kamale ngoni, het 

uitverkochte concert een geslaagde 

middag. Bijzonder bezoek uit Namibië 

was aanwezig. Olivia Kanime, 

werkzaam bij Penduka in de 

glasrecycling en Vistorina Nepembe, 

werkzaam in het restaurant van 

Penduka waren over voor een 

uitwisseling en konden zelf de 

gasten meer vertellen over Penduka.  

Met de opbrengst van deze middag kon 

er een nieuw betaalsysteem voor het 

restaurant en voor de winkel worden 

aangeschaft. Tevens werden er nieuwe 

materialen aangeschaft voor de 

productie.  
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Wijnproeverij 

Op woensdag 6 november hebben we een 

mooi actie gehouden in de Penduka winkel 

aan de Westerbadstraat te Groningen. Een 

Penduka wijnproeverij onder genot van 

allerlei lekkernijen. Een productieve 

proeverij waarbij we een dozijn dozen 

aan wijn hebben verkocht. Daarnaast ook 

een mooi resultaat aan verkoop van 

producten en bestellingen voor nieuwe 

producten.  
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Penduka wijnactie 

In december is er weer een succesvolle wijnactie gehouden. Dit 

keer worden de vrouwen met de opbrengst van de wijnen gesteund om 

schooluniformen en eerste schoolbehoeftes voor hun kinderen aan te 

schaffen.  

Eerder dit jaar is door de vrijwilligers van de Stichting een 

nieuwe Zuid-Afrikaanse wijn geselecteerd als Penduka wijn. Te 

weten de Spier wijn. 

 

Afrikabollen actie 

Als afsluitende actie van 2019 werden er 

traditiegetrouw op 30 december honderden 

overheerlijke afrikabollen gebakken in de schuur 

aan de Paterswoldseweg. Een bezorgteam stond 

klaar om ze in Groningen af te leveren.  

De opbrengst van de bollen gaat dit jaar naar een 

project om de mobiliteit van Martha, 

mede-oprichtster van Penduka, te ondersteunen. In 

2020 meer hierover.  

 

Activiteiten ten behoeve van kennisuitwisseling 

 

Bezoek van Penduka vrouwen aan Nederland en België 

In juni was het de beurt aan Olivia en 

Vistorina om Nederland en België te verkennen. 

Een mooi programma was er voor hen 

georganiseerd. Vistorina mocht ervaren hoe oa 

het toerisme en horeca georganiseerd is in 

Nederland en liep stage 

bij Restaurant de Prael 

en Olivia leerde van een 

Groningse 

sieradenmaakster de fijne 

kneepjes van het vak. 

Daarnaast maakte Oliva 

kennis met dove 

Nederlanders in het 

clubhuis voor doven aan de Munnekeholm te Groningen en kon zij 

genieten van de musical the Lion King  
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Bezoeken aan Namibië 

Christien Roos is dit jaar twee keer op werkbezoek geweest. Eerst 

in april en later in juli/augustus. 

Het bezoek in april was gericht op het schrijven van de appeal 

letter voor de gemeente betreffende de aankoop van het land. 

Daarnaast waren er gesprekken met een jurist om de juiste 

strategie te kiezen. In juli werd Christien vergezeld door een 

Groningse onderwijskundige die gedurende twee weken haar kennis 

heeft gedeeld met de vrouwen van Penduka en vice versa. Juli was 

ook de maand waarin een nieuwe Deed of 

Trust van Penduka getekend moest 

worden. Als grondleggers van Penduka, 

moesten de inmiddels gepensioneerde 

Martha Muulyau, woonachtend in 

Ovamboland op zoń 800 km van Windhoek, 

en Christien Roos samen met het huidige 

bestuur van Penduka in Namibië deze 

Trust ondertekenen. Dit was een 

vereiste om een vernieuwde registratie 

bij het Hoger gerechtshof in Windhoek te realiseren. In 1992 toen 

Penduka als Trust geregistreerd werd was dit nog geen 

vereiste.Naast het tekenen van de Deed of Trust was er een 

uitgebreid programma voor Christien. Het management had haar 

gevraagd om op alle afdelingen workshops te verzorgen in het kader 

van productontwikkeling. De workshops zorgen er 

als volgt uit: 

Borduren met de vrouwen van Katutura women 
embroidery group (KWEG). Deze workshop stond in 

het teken van proportioneren van de afbeeldingen. 

Om dit concreet te maken werden er oefeningen 

gedaan waarbij de vrouwen elkaar eerst moesten 

tekenen om vervolgens het patroon te borduren. 

Op de afdeling Glasrecycling stond de workshop in 
het teken van het maken van een  selectie van de producten om te 
fotograferen en te coderen. Ook werden de nieuwe ontwerpen van 

sieraden, die Olivia bedacht met de Groningse sieradenontwerpster 

tijdens haar bezoek aan Nederland, meegenomen. 

Op de Batikafdeling draaide het om  nieuwe 
kleurencombinaties en nieuwe motieven zodat de 

oude cultuur van de San bevolking meer tot 

uiting komt op de batiklappen. De vrouwen van 

de pottenbakkerij leerden hoe zij de 
basketprint, die erg populair is bij de 

textielproducten van Penduka, kunnen 

overbrengen op de keramische producten, door 
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middel van een soort stempel. De basketprint is een afdruk van een 

authentieke afrikaanse mand.  

De workshop voor de vrouwen werkzaam achter de naaimachine bestond 
uit het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot nieuwe 

kleurcombinaties in relatie tot de nieuwste mode ontwikkelingen. 

Er werd gebruik gemaakt van kleurkaarten en collages uit Europa  

In de zomer brachten twee andere bestuursleden met hun gezinnen 

ook een bezoek aan Penduka en Namibië. Tevens bezochten ze Martha 

Muulyau, de oprichtster van Penduka, in haar village in het 

noorden van Namibië, Ovamboland. 
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Overige activiteiten 

 

Het land  

2019, het jaar waarin we, als stichting Penduka, hoopten het land 

waarop Penduka in Namibië is gevestigd, van de Gemeente Windhoek 

te kunnen kopen. Door fondsenwerving in 2018 zijn de financiële 

middelen om het land te kunnen kopen gereed, wachten is op de 

officiële verkoopakte van de gemeente Windhoek. Tot op heden is 

deze er nog niet gekomen. Heel 2019 is er door het bestuur van 

Penduka in Windhoek hard gewerkt en gelobbyd om meer duidelijkheid 

te verkrijgen van de Gemeente. Zo is er, met behulp van een 

jurist, een appeal letter geschreven en overhandigd aan de 

Gemeente Windhoek op 9 mei jl.  Echter heel juni en juli kwam daar 
geen reactie op. In November 2019 waren er verkiezingen in 
Windhoek en daarmee werd de kans om voor die tijd toch aankoop 

over te gaan steeds geringer. Het laatste bericht van de Gemeente 

Windhoek is dat de nieuwe burgemeester en wethouders per 21 maart 

2020 gehuldigd gaan worden en vanaf dan zich over de zaak zouden 

kunnen gaan buigen. 

Voor de stichting zijn deze trage vorderingen teleurstellend en 

frustrerend, mede omdat we onze sponsoren graag het goede nieuws 

hadden gebracht dat Penduka eigenaar was geworden van het land. 

Wilde Ganzen heeft laten weten dat het geld, wat door middel van 

de fondsenwerving bijeen is gebracht en door Wilde Ganzen is 

aangevuld, veilig bij hen op de rekening staat.  

Penduka betekent in het Oshiwambo wake up. Ondanks dat Penduka 

Namibië nog geen eigenaar is geworden van het land waarop het 

gelokaliseerd is, blijven we positief en strijdbaar en zetten we 

alles op alles om ervoor te gaan dat Penduka kan blijven bestaan 

aan de Gorangabdam, want Penduka is meer dan een stuk grond. 

Participatiebaan 

De stichting heeft een participatiebaan beschikbaar gesteld voor 

een Libanese vrouw die nu woonachtig is in Groningen. Zij verwerkt 

halffabrikaten tot product om zo verkocht te kunnen worden in 

Europa. Deze baan is per 1 december ten einde gekomen. Het bestuur 

heeft besloten dat deze vrouw voor één jaar bij Penduka kan 

blijven werken als vrijwilliger met een onkostenvergoeding.  

 

Afstemming met Duitse vrijwilligers 

In de loop der jaren is Penduka steeds bekender geworden in 

Duitsland en is er inmiddels door heel Duitsland een grote groep 

vrijwilligers actief voor Penduka. Twee vrijwilligers kwamen naar 

Groningen om te bespreken hoe in de toekomst nog beter samen te 
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werken om de vrouwen op Penduka te ondersteunen.  

 

The Fair Story Korea 

De samenwerking met de Fair Story Korea verloopt heel goed. 

Jaarlijks brengen de oprichters van dit fairtrade initiatief in 

Seoul, een bezoek aan Penduka. De Fair 

Story is verantwoordelijk voor 

ongeveer 35% van de verkoop van het 

village borduurwerk. Zie ook 

www.thefairstory.com .  

De samenwerking met een partner in 
Japan breidt zich ook uit. De  verkoop 
en promotie van Penduka producten 

nemen toe. Deze partner is de Japanse 

markt nu aan het testen en neemt 

daarom deel aan verschillende 

initiatieven en markten in haar 

omgeving. Penduka maakt nu driehoekige 

etuis speciaal voor de markt in Japan.  

 

Penduka Kalender in Duitsland  

Er is een kalender ontworpen met gezichten en producten van 

Penduka die verkocht werd in de Minuth Apotheek in Duitsland. De 

opbrengst van deze actie heeft de vrouwen geholpen om een medische 

keuring en ogentest te ondergaan.  
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Afsluitend  

2019 was een jaar met mooie activiteiten en ontwikkelingen. Een 

jaar waarin er een sterk gevoel van saamhorigheid en enthousiasme 

was om al deze activiteiten uit te voeren ten behoeve van het 

welzijn en ontwikkeling van de vrouwen op Penduka. We hoopten de 

aankoop van het land in Namibië te kunnen afronden, maar helaas is 

dat nog niet gebeurd.  

 

Penduka is te volgen op social media. Op Facebook: Penduka NL, 

Penduka Trust en Penduka Belgium. Op Instagram: penduka_namibia, 

penduka_korea en op Pinterest: zoek op Penduka. Onze website en 

webshop: www.penduka.com of voor vragen kun je Christien Roos 

mailen op christien@penduka.com of via 06-52016396 

De winkel is iedere laatste vrijdag van de maand geopend van 15.00 

uur t/m 19.00 uur, tevens op afspraak en is gevestigd aan de 

Westerbadstraat 51 te Groningen. Tijdelijk met de corona 

beperkingen is bezoek niet mogelijk.  

 

 

 

 

 

 
NB. In het kader van de AVG is toestemming gevraagd aan de betreffende personen voor het 

gebruik van het fotomateriaal waarop personen zichtbaar zijn.  
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