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Dit hebben we samen bereikt

Oordeel zelf

Ontwikkelingen Windhoek

Doe mee!

Oordeel zelf
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 ”wordt wakker” en is gevestigd in Katutura, de township van 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.
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 naar 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.
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. 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 uitwisselingsbezoeken voor Penduka vrouwen naar Europa, het vergroten van de
naamsbekendheid en het werven van fondsen de belangrijkste doelen.
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Activiteiten van Stichting Penduka Nederland 2017.
Wat hebben we dit jaar gedaan?
2017 stond voor een belangrijk deel in het teken van de landaankoop. Het leasecontract van de grond waarop Penduka Namibië net buiten Windhoek haar
activiteiten uitvoert, wordt dit jaar na 20 jaar beëindigd. Penduka Namibië wil het land kopen omdat er geen zekerheid is of het land weer gepacht kan worden
voor een lange periode. De inzet van de activiteiten in Nederland is daar grotendeels op gericht geweest. Deze activiteiten zullen allemaal kort even aan bod
komen.
Daarnaast bestaat Penduka 25 jaar! 25 jaar is lang en brengt een hoop herinneringen met zich mee.

Wilde Ganzen
Een aanvraag met betrekking tot de aankoop van het land is naar Wilde Ganzen verstuurd en er is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Als stichting
Penduka in 2017 € 100.000 kan inzamelen, zal Wilde Ganzen dit bedrag met € 48.000 ophogen.
Er wordt uitgegaan dat de aankoop van het land ongeveer € 160.000 zal gaan kosten. Dus het streven is om dit bedrag op te halen. Echter is het definitieve
aankoopbedrag nog steeds onduidelijk, ondanks de contacten met de gemeente Windhoek. Voor sponsoren en crowdfundingacties is het prettiger en
duidelijker om met een streefbedrag te werken, vandaar het streefbedrag van € 160.000.
Wilde Ganzen en Stichting Penduka werken al 15 jaar samen en de Stichting is erg blij met zulke fantastische sponsoren.

Crowdfunding
Om ervoor te zorgen dat er fondsen worden geworven voor de aankoop van het land in Namibië heeft stichting Penduka een grote crowdfundingactie op gezet
met als doel € 30.000 op te halen. Er worden verschillende acties door vrijwilligers opgezet en er worden mooie bedragen opgehaald. Daarnaast werd er actief
gebruik gemaakt van social media, zoals Facebook, om zo vele mensen te bereiken en aandacht te vragen voor de acties. De volgende acties zijn er gehouden:
Workshop winterkwalen januari 2017
Op zondag 22 januari heeft Angeline Schievink van ‘Kruiden enzo’ een workshop gegeven
in het maken van producten tegen winterkwalen. De uitgebreide voordelen van gember
werden besproken en er is thee van gemaakt. Voetenbadjes kwamen aan bod en hoe
weerstand verhogende kruiden in te zetten. Een erg leuke, leerzame middag met
allerlei lekkers en een afsluitende gezonde kop soep.
.
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Activiteiten weekend in het clubhuis voor Doven
In het clubhuis van de stichting voor doven aan de Munnekeholm, in het centrum van Groningen, hebben we een weekend vol activiteiten mogen organiseren.
Er mocht gratis gebruik worden gemaakt van het clubhuis.
De opkomst was goed, mede doordat TV Noord aandacht heeft geschonken aan dit activiteitenweekend door Christien te interviewen.
Vrijdagavond kon men meezingen met het koor ‘Zingen en zo’ en was er een verkoop van Penduka producten. Dit onder het genot van een lekker hapje en
een heerlijk Penduka wijntje. Op zaterdagavond veranderde het clubhuis in een pop-up restaurant waar men kon genieten van een heerlijke Afrikaanse
maaltijd en was er een presentatie van kunstenares Inge Steenhuis, die in het verleden op Penduka in Namibië heeft gewerkt.
Op zondag was er een kunstveiling met de schilderijen van kunstenares Lieke Schmidt. De Penningmeester van stichting Penduka bleek ook een waardig
veilingmeester te zijn. De schilderijen zijn goed verkocht en de helft van de opbrengst is naar Penduka gegaan ten behoeve van de aankoop van het land. Ook
was er een mooie foto-expositie van Ernst Brederveld, die met zijn vrouw Reina Berghuis Namibië bezocht, in het bijzonder Ciska, één van de borduurleidsters
in Blikkiesdorp, Otjiwarongo. Ernst heeft het verhalende borduurwerk van Ciska vastgelegd in een prachtige foto reportage, waarbij Reina de uitleg gaf. Ook
deze foto’s zijn goed verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de aankoop van het land.

Hilde en Harriët, vrijwilligers bij stichting Penduka zetten zich in voor het benefietdiner

Kledingverkoop in het Badhuis
Onder het mom van ‘niets leuks meer in je kledingkast, hangt je kast vol en wil je plaats maken voor wat anders ‘ heeft Roos fashion, een kledingzaak gerund
door de zussen van Christien, een inbreng en verkoop van kleding georganiseerd in het Badhuis. De opbrengst is volledig naar Penduka gegaan.
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Pannenkoekenactie
De familie Ensing heeft als crowdfundingactie een pannenkoekenactie opgezet. Er zijn vele pannenkoeken gebakken en bezorgd
ten behoeve van de aankoop van het land. Een leuk en laagdrempelig idee!
Daarnaast distribueren zij de Penduka wijn, van Jan Keizer van www.roodwitrose.nl, in hun garage.
Winterfeest en koekjes
Op het winterfeest op 17 december in Aarschot, België, zijn er homemade koekjes verkocht ten behoeve van de aankoop van
het land. Ze waren in no time uitverkocht en het leverde een leuke bijdrage op.
Afrikabollen actie
Een andere crowdfundingactie was de eindejaarsactiviteit bij de familie Toxopeus thuis. Via het mobiele netwerk en het
internet ruchtbaarheid aan gegeven. Binnen 3 dagen lag er een bestelling van 500 ‘Afrikabollen’. Er werd hard gewerkt in huize
Toxopeus om al deze bollen te bakken en te bezorgen. Gelukkig met hulp van vele vrienden.
Herman aan het bakken

Steppen
Hannelies Casteleijn, kunstenares en sieradenmaakster heeft ook dit jaar de step weer gepakt en geld voor de landaankoop bij elkaar gestept. Met vriend Tom
heeft ze er eveneens voor gezorgd dat er voor de tweede keer een groot aantal tweedehands computers en laptops naar de vrouwen van Women Get Going is
gegaan.
Armbandjes maken voor Penduka
Nora Schreyers heeft onder andere de verkoop van zelfgemaakte armbandjes opgezet; een leuke actie met mooie opbrengst! Samen met een vriendin heeft
ze 140 armbandjes gemaakt met allemaal een mooie gerecyclede glaskraal van Penduka erin verwerkt. Een geweldige prestatie, ze is dan ook weken bezig
geweest.
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Homeparty’s
De befaamde Penduka homeparty’s bij Fred en Willempje Bouwmeester hadden ook dit jaar een vervolg op 2 december in Paterswolde. Er werd weer goed
verkocht. Daarnaast was er ook een zeer geslaagde homeparty bij vrienden van Fred en Willempje in Den Haag.

Presentatie aan Zonta vrouwen in Leuven
Christien en Tineke zijn 20 April naar Leuven afgereisd om daar een presentatie aan een groep Zonta vrouwen te geven over Penduka.
Zeker de moeite waard om het komende jaar nog eens contact mee op te nemen. Zij ondersteunen gerichte groepen en hadden zeker belangstelling maar
geen financiële ruimte voor Penduka .Verkoop van de Penduka producten na afloop was zeer geslaagd.

Te gast in Namibië
Er is een nieuwe versie van de reeks ‘te gast in Namibië’ van Kees van Teeffelen is uitgekomen. Ook in deze uitgave komen de vrouwen van Penduka uitgebreid
aan bod.

Torfsfonds
Het Torfsfonds uit België steunt zinvolle en kleinschalige initiatieven. Op Facebook kon er op Penduka gestemd worden als goed doel. Doordat Penduka
voldoende stemmen ophaalde heeft het Torfsfonds een bedrag van € 1.000 geschonken, wat besteed wordt aan de rijlessen van een aantal vrouwen van
Penduka Namibië. Meme Loide, meme Vistorina en meme Olivia zijn druk bezig met de rijlessen.
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Elektriciteit
Wim en Janneke Wes, die Penduka gevonden hebben via de Rabobank Charity desk, hebben een mooie donatie gedaan voor het opwaarderen van het
elektriciteitsnet van Penduka in Namibië.

Bestaande contacten
Ook dit jaar mochten we weer rekenen op onze vaste sponsoren, zoals stichting Raam en de Harry Lierensstichting, die ook bereid waren om Penduka te
helpen bij de aankoop van het land. Daarnaast waren er ook meerdere nieuwe sponsoren die graag hun steentje wilden bijdragen.

Nieuwe contacten
Save the Rhinotrust en Ubuntu at Work hebben beide bestellingen geplaatst bij Penduka. Rosie Cammack van Save the Rhinotrust heeft Penduka in mei
bezocht en bestellingen met verschillende Rhino figuren gedaan voor kussenslopen, slabbetjes en tablet beschermhoezen.

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 2017 heeft Cato de
Bock ons verrast met haar creativiteit en inzet. Ze heeft inmiddels haar opleiding MBO mode en ontwerp met succes afgerond.

Bezoeken aan Namibië
In maart en oktober heeft Christien haar reguliere tweejaarlijkse bezoek gebracht aan Namibië om af te stemmen, contacten te leggen en te ondersteunen.
Ook hebben Tineke Foblets en haar man Niels Schreyers een bezoek aan Penduka gebracht. Tineke heeft een aanzet geleverd tot het verder uitbouwen van
het begrip en het gebruik van ´social media´. Vooral onder de jongere vrouwen bij Penduka is dit met veel enthousiasme ontvangen. De bedoeling is dat deze
groep ons vanuit Namibië op de hoogte gaat houden over de nieuwe ontwikkelingen op Penduka. Niels heeft als fotograaf veel mooie foto´s van de vrouwen
gemaakt, van hun werk en in hun eigen omgeving. Een deel van deze foto’s zijn te zien in een fotoboek ter ere van het 25 jarig jubileum van Penduka.

7
Stichting Penduka Jaarverslag 2017

Duitsland
Penduka heeft inmiddels ook al meerdere vrijwilligers in Duitsland en zelfs een partner organisatie genaamd: FAB, Frauen Arbeid Bildung, een NGO met gelijke
doelstellingen als Penduka en ook het zelfde oprichtingsjaar. FAB richt zich niet op kansarme vrouwen in Namibia, maar op vrouwen die uit het buitenland
komen en geen opleiding of kansen hebben voor de normale arbeidsmarkt. Werkzaam bij FAB en zeer actief betrokken bij Penduka Namibië, maar ook de
voortrekker van vele activiteiten in Duitsland is Irmhild Neidhardt. Zij heeft Stichting Penduka in 2017 bezocht en was bij ons op bezoek in april om producten
uit te wisselen, activiteiten te bespreken zoals de presentatie voor Zonta vrouwen in Duitsland, Penduka wijn op te halen en laatste nieuws over Penduka
Namibië te horen.
Andreas Rennhak, al meer dan 12 jaar betrokken bij Penduka, nadat hij er tijdens zijn vakantie terecht kwam. Andreas helpt onder andere jaarlijks met de
verkoop van Penduka producten tijdens de Markt der Kontinenten in Berlijn.
Daniela Feuchtmayer, heeft ooit als 18-jarig meisje vrijwilligers werk in Namibia gedaan en heeft in 2015 aangeboden om meer betrokken te raken bij
Penduka. Zij is een marketing manager bij BMW in München. Aangezien Penduka meer Duitse klanten via de webshop heeft dan Nederlandse, werd er
besloten om de producten te laten toetsen aan de Duitste markt via Daniela. Zij heeft geholpen met vertaling van de website in het Duits en verhalen van de
vrouwen van Penduka vastgelegd, die ze tijdens haar bezoek in 2016 heeft gesproken.
Sabina Hartmann is in 2017 een maand met haar zoontje op Penduka geweest als vrijwilliger. Zij heeft gewerkt als creatief therapeut en voor vertrek uit
Namibië heeft ze met haar man, die apotheker is in Düsseldorf, afgesproken dat ze Penduka willen blijven ondersteunen.

Japan
Penduka is inmiddels ook in Japan bekend aan het raken. Christien heeft contact met een dame genaamd Tomoko. Zij is initiatiefnemer om Penduka producten
in Japan op de markt te brengen. De eerste contacten hebben een introductie op een fair en in een winkel opgeleverd. Website winkel: http://tukushinbo.com/cafe.html

The Fair Story, Zuid-Korea
Een belangrijke handelspartner blijft The Fair Story in Zuid Korea. Dit jaar waren de verkopen iets minder dan voorgaande jaren en is de ontwerper die
betrokken is bij Penduka producten er niet meer werkzaam. Wel is er met een speciale ‘klantenpot’ een mooie donatie aan Penduka gedaan voor het
opknappen van de lunchruimte voor de vrouwen.
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Website en webshop
Met de hulp van Jan Keizer en inzet van Daniela Feuchtmayer samen met een Duits team, is er onvermoeibaar gewerkt aan de vernieuwing en verbetering van
de website en de webshop. De nieuwe website gaat in 2018 de lucht in. Voor de vormgeving van de website hebben we veel steun gehad van Regina
Terwisscha von Scheltinga en Tineke Foblets.

Werk aan de (web)shop
Sinds januari 2017 is Aida Qubaisi hard aan het werk bij Stichting Penduka Multicultureel in Groningen voor het maken en afwerken van Penduka
halffabricaten. Hierna zijn deze producten geschikt voor distributie en de verkoop via de webshop.

Dit is haar verhaal….
Sinds 2 jaar werk ik door middel van het project Werkpro van de gemeente bij Penduka en sinds december 2017 in de vorm van een particpatiebaan. Ik heb
onder andere de naaimachine leren hanteren en maak nu halffabricaten voor de website. Ook logistiek komt er heel wat bij kijken, bijvoorbeeld om alles op
tijd mooi in te pakken. Momenteel komen er veel vragen uit Duitsland.
Ik vind het erg leuk om mee te werken aan een project waar er aandacht is voor kwetsbare vrouwen. Door dit werk heb ik meer inzicht van de moeilijke positie
van veel vrouwen in Namibië. Ik kom uit Libanon en zie overeenkomsten in de positie van de vrouwen in beide landen. Ook in Libanon hebben bijvoorbeeld
alleenstaande vrouwen zonder opleiding weinig kans op werk en zijn er geen mogelijkheden voor tegemoetkomingen. Een andere overeenkomst is het gebruik
van meerdere talen, hoe lastig dat soms de communicatie maakt vind ik erg invoelbaar.
Ik vind de producten die de vrouwen maken erg mooi.
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Ik heb meegewerkt aan het benefietdiner in het buurthuis, de huisverkoop bij Willempje en de benefietverkoop van kleding van de zussen Christien.
Van Christien heb ik veel geleerd zoals het duurzame gebruik van producten, dit neem ik ook mee in mijn dagelijks leven.
Dit werk maakt mijn wereld groter!

Aida Qubaisi
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Ontwikkelingen bij Penduka in Windhoek
Aankoop land
Ook in Windhoek probeert men op allerlei manieren duidelijkheid te krijgen wat de kostprijs van het land zal gaan zijn. Het bestuur in Penduka is hier ook druk
mee bezig, maar tot nu toe is het niet gelukt om duidelijkheid te krijgen.

Reorganisatie
Het bestuur in Namibië heeft zich achter de reorganisatie plannen voor Penduka kunnen scharen en een lokale consultant, Charmaine Dawids van Easy HR,
ingehuurd. Charmaine heeft een geweldige klus geleverd met betrekking tot het aansturen en ‘meekrijgen’ van de vrouwen wat betreft de reorganisatie. Er
zijn veel stappen in de goede richting gezet zoals onder andere het invoeren van prestatieloon en het verbeteren van de afstemming met de vakbond.
Het bestuur in Namibië gaat op zoek naar een directeur die Kauna gaat ondersteunen.

Peacecorps volunteers
Penduka wordt bijgestaan door Peacecorps vrijwilligers uit Amerika. Mary Diaz is de opvolger van Andy Garrison. Mary helpt en ondersteunt het management
van Penduka Namibië.

Opleidingen
Fountain Trust, een fonds om jonge begaafde studenten financieel te ondersteunen tijdens een opleiding heeft een aantal vrouwen ondersteunt om hun
rijbewijs te kunnen halen. Nicole, een jonge Namibische vrouw, heeft geholpen met het ondersteunen van de productieprocessen.

Women Get Going
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, heeft vele workshops sieraden maken gegeven. 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.
De vrouwen van Women Get Going gaan onverhinderd door met het samenkomen, elkaar ondersteunen, het maken van producten waaronder manden die
voor de winkel van Penduka gemaakt worden. Dit laatste gebeurt in het Osire vluchtelingenkamp in Okahandja. Rita Moyo is de nieuwe maatschappelijk
werkster en blijkt een stabiele kracht voor de vrouwen. Een paar vrouwen uit deze groep hebben een kleinschalige onderneming opgezet door uit struisvogel
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eieren mooie kralen te maken. Penduka koopt dit nu rechtstreeks bij hen aan voor het maken van verschillende sieraden. Meestal in combinatie met de
glaskralen.

Bezoek Bush
April 2017 bracht ex-president Bush met zijn vrouw een bezoek aan Namibië. De Penduka dames hadden een uitnodiging ontvangen en hebben een geweldige
dansshow weggegeven.
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Doe mee!
Penduka Vriend: 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: www.penduka.com of mail christien.penduka@gmail.com

Stichting PENDUKA Multicultureel
Westerbadstraat 51,
9726 CP Groningen
050 313 8889
Mevrouw P. Mentink, voorzitter
Mevrouw C. Roos-Toxopeus, vice-voorzitter
De heer F.J.R. Bouwmeester, penningmeester
Mevrouw E.S.J. Holtmaat, secretaris
Mevrouw W.H. Bouwmeester-van der Luit, bestuurslid
Mevrouw T. Foblets, bestuurslid
De heer A.G. Toxopeus, bestuurslid

Tot slot. Er bleken weer veel positieve ontwikkelingen in 2017. Op naar 2018!
2018 belooft een spannend jaar te worden nu de landaankoop gepland staat.
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