Jaarplan 2014

“It Always Seems Impossible Until It’s Done”
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Onderwijs is dé oplossing.
Rhiza gelooft in de talenten van kinderen. Zonder onderwijs komen deze talenten niet
tot uiting en blijft de ontwikkeling achter. Op een duurzame manier starten wij scholen en
onderwijsgerelateerde projecten in ontwikkelingslanden. Door onderwijs aan ondernemingsgerichte
projecten te koppelen moeten de scholen binnen vijf jaar volledig zelfstandig zijn.
Als Nederlandse Stichting zien wij dat de welvaart in de wereld eerlijker verdeeld kan worden. Dit
kan door als non profit organisatie onder andere in onderwijs in ontwikkelingslanden te investeren.
Ons principe is dat buiten projectgerelateerde kosten (zoals verzekeringen, transactiekosten en
evenement kosten) 100% van de inkomsten in onze projecten geïnvesteerd wordt.
Rhiza’s scholen die veelal een ‘Centre of Excellence’ genoemd worden hebben twee voornaamste
functies. Ten eerste worden de faciliteiten gebruikt voor onderwijs ten behoeve van kinderen en het
tweede doel van de scholen is training voor de veelal jonge en werkloze ouders, zodat zij na het
volgen van een cursus hun eigen inkomsten kunnen verdienen en onafhankelijk van onze steun
worden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de projecten zelfredzaam zijn en dragen de ouders
zelf bij aan de kosten van het onderwijs voor hun kinderen. In ieder projectland wordt een netwerk
opgebouwd zodat ook in de projectlanden fondsen geworven kunnen worden.
De organisatie per land wordt door de lokale bevolking overgenomen, dit om volledige onafhankelijk
te bevorderen.

Visie
Ieder Kind naar School! Kinderen worden in het dagelijks leven nog steeds geconfronteerd
met zaken als kinderarbeid en armoede. Kinderen horen niet te werken met slechts een beetje
hoop op een betere toekomst.
Altijd moeten kinderen de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind heeft recht
op onderwijs. Als kinderen zichzelf ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen kunnen zij er in de
toekomst voor zorgen dat hun kinderen ook naar school gaan. Op deze manier kan ieder kind naar
school, daar zetten wij ons voor in.

2013/ 2014
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Organisatie Nederland 2014
Bestuursleden:
In totaal wordt Stichting Rhiza nu door de volgende zeven bestuursleden geleid:
>
>
>
>
>
>
>

Alef Meulenberg (Voorzitter)
Manon van Veen (Secretaris)
Alkje Kenter (Penningmeester)
Joost Meulenberg (Bestuurslid)
Brian Lamme (Bestuurslid)
Timo van Zuilekom (Bestuurslid)
Timo Peters (Bestuurslid)

Vrijwilligers:
Naast het bestuur bestaat Rhiza uit een team van vrijwilligers ter ondersteuning van het bestuur en
ter promotie van de activiteiten van Rhiza in de projectgebieden. Naast het bestuur zijn er circa 50
vrijwilligers betrokken bij Rhiza waarvan er circa 10 bijna wekelijks een bijdrage aan de promotie
en/of projecten van Rhiza leveren.

Ambassadeur:
Eén van deze vrijwilligers is onze eerste BN’er, Rhiza ambassadeur: Joost Buitenweg.
Joost is tot op heden veilingmeester geweest bij het benefiet diner van Rhiza en Pixel This is één van
Rhiza’s belangrijkste partnerorganisaties betreffende communicatie en (video) promotiemateriaal.

Organisatie 2014
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Rhiza wordt zoals eerder gezegd geleid door een zeventallig bestuur in Nederland. Onze voorzitter,
Alef Meulenberg, werkt met het Rhiza Zuid-Afrika team full time aan de voortgang van de
organisatie. Veel van het operationele werk, inclusief communicatie en een deel van de
fondsenwerving, wordt hierdoor vanuit Zuid-Afrika geregeld.
Het beleid voor Rhiza Nederland in 2014 is onder andere gericht op uitbreiding van het
vrijwilligersteam, om de gestarte projecten een positieve voortgang te geven en om de
communicatie (voornamelijk extern) te professionaliseren. In 2013 zijn er resultaatmetingen
verricht, betreffende de resultaten die Rhiza heeft bereikt in de projectgebieden. Eén van de
belangrijkste conclusies was dat door onze investering in ICT onderwijs in Ghana het
slagingspercentage met 20% is gestegen. Waar 2013 een jaar was waarin we als organisatie geen
grote groei door wilden maken in verband met de opstart en afronding van vele projecten, zien wij
2014 als een jaar waarin wij het doel hebben om in aantallen te groeien m.b.t. onze vrijwilligers, en
het aantal personen dat we op jaarbasis helpen.

Projecten
Brazilië: De bouw van het project in Ressaca is zo goed als afgerond, echter heeft de ergste
overstroming in minimaal 100 jaar roet in het eten gegooid. Het waterpijl is minimaal 10 meter
hoger dan normaal en het hele dorp Ressaca, inclusief de “Rhiza Ressaca School“ is overstroomd. In
2014 zullen een aantal belangrijke gebouwen in Ressaca gerenoveerd worden en zullen we de bouw
van de school afronden.

Ghana: In Mfuom wordt een privéschool gebouwd waardoor de kwaliteit van het onderwijs in
dit dorp drastisch verbetert. In Suprudo zal de eerste aanzet gedaan worden om het eerste bedrijf
voor de volwassenen te starten en de huidige overheidsschool te renoveren.

Zuid-Afrika:
1. De “Rhiza Vakschool” zal in het tweede kwartaal van 2014 starten en zal beroepsgericht
onderwijs aanbieden op het gebied van onder andere ICT.
2. Binnen de “Rhiza Vakschool” zal gedurende het tweede kwartaal van 2014 ook
beroepsgericht onderwijs aangeboden worden op het gebied van Fashion, Retail and Design.
3. De “Rhiza Alexandra Centre of Excellence” zal tevens in het tweede kwartaal van 2014
starten met extra aandacht voor kleuteronderwijs.
4. De “Rhiza Nomzamo Preschool” wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2014
gerenoveerd.

6.
5. Robbert Popken zal van 1 juni t/m 1 november van Caïro naar Kaapstad fietsen om de “Rhiza
Trevor Manuel Primary School” in Kaapstad te renoveren.
6. In het vierde kwartaal van 2014 zal de “Rhiza Rivoningo Preschool gerenoveerd worden.
7. Tevens in het vierde kwartaal van 2014 zal Rhiza de eerste Mobiele Medische Kliniek (MMK)
aanschaffen. Binnen de MMK zal basis gezondheidszorg alsmede basis tandheelkundige zorg
aangeboden worden.
Het beleid is gericht op de voornaamste doelstellingen van 2014. Deze doelstellingen zijn:
1. 5.000 kinderen naar school;
2. 2.500 jongeren naar beroepsgericht onderwijs;
3. Via de MMK zullen 5.200 kinderen en hun jonge tienermoeders van basis medische
basiszorverlening voorzien worden.
Om dit te bewerkstelligen voorzien wij dat er in Nederland een team van 15-20 vrijwilligers moet zijn
dat wekelijks actief is voor Stichting Rhiza.Verder zal het recent opgerichte Rhiza USA ook actief
worden met betrekking tot de promotie van Rhiza in Amerika en het werven van fondsen ten
behoeven van Rhiza’s projecten.
Het Rhiza International Team bestaat uit:

Ghana
>
>
>
>
>
>
>

Selma Koomson, directrice
Emmanuel Boamah, ICT manager & rector van de Rhiza School in Mfuom
Robbert Koomson, communicatie en docent maatschappijleer
Curtis Bimpong Donkor, ICT docent
Honorable Benjamin Bimpong Donkor, bestuurslid Rhiza Ghana
Nieuw aan te nemen docent kleuterschool
Nieuw aan te nemen docent groep één

Zuid Afrika
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Alef Meulenberg, voorzitter
Tidimalo Ngakane, bestuurslid
TJ Njozela, bestuurslid
Babalo Xozwa, bestuurslid
Rush Morake, operationeel Manager
Nick Henry, marketing & communicatie
Unathi Janda, kleuterschool docent
Leanne Peters, pnderwijsdeskundige
Barbara Strydom, beroepsgericht onderwijs deskundige

Brazilië
>
>
>
>
>

Martin Wild, Communicatie
Rafael Quirninus Santos Dei, Coördinator bouw
Maria da Souza, Leidster Kleuterschool
Lorou da Souza, Bouw
Sesino da Souza, Bouw

USA
>
>
>

Brent Deines, voorzitter
Jordan Deines, bestuurslid
Emily Creighton, communicatie
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Promotieteam
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Het promotieteam heeft drie kernpunten voor 2014:

> Donateurs:
a) Eenmalig: éénmalige donateurs werven via evenementen of bijvoorbeeld via
promotie-activiteiten, zoals bij een supermarkt of restaurant, etc.
b) Vast: donateurs werven die maandelijks een vast bedrag doneren aan Stichting
Rhiza. Dit kan voor een specifiek project bedoeld zijn, of vrij te besteden aan de
projecten door Stichting Rhiza.
c) Rhiza app: via promotie van de Rhiza app kunnen donateurs een kind sponsoren.
Wanneer men een kind sponsort zorgt de donateur ervoor dat dit specifieke kind
naar het specifieke Rhiza project kan waar hij/ zij aan verbonden is.

> Evenementen:
Onderstaand vindt u een overzicht van een aantal van de geplande evenementen van Stichting
Rhiza voor 2014:
a) Robbert4Rhiza: het grootste evenement van Stichting Rhiza is de actie
Robbert4Rhiza. Deze actie loopt vrijwel gedurende het gehele jaar 2014. De actie
startte op 1 januari 2014 en zal eindigen op 1 november 2014. Robbert Popken zal 1
juni op de fiets stappen om vervolgens van Caïro naar Kaapstad te fietsen. Het doel
van Robbert is om hiermee circa €30.000,- op te halen voor de renovatie van de
“Rhiza Trevor Manuel Primary School” in een sloppenwijk binnen Kaapstad.
b) Benefietdiner: het jaarlijks terugkomende benefiet diner van Stichting Rhiza wordt
dit jaar gehouden bij bistro “Hemel op Aarde”. Het benefiet diner vindt dit jaar op 23
augustus plaats.
c) Alphe Du Rhiza: een groep Stichting Rhiza vrijwilligers gaat op 6 september de Alphe
d’Huez beklimmen voor de projecten van Stichting Rhiza.
d) Rhiza dans avond: de salsa avond bij Dansschool Burnet wordt tevens een jaarlijks
terugkomend Rhiza evenement. In 2013 was de eerste dansavond in Almere en deze
avond zal dit jaar herhaald worden.
e) Spaarpotten actie: in het stadshart van de steden Almere, Lelystad en Zwolle
worden spaarpotten van Rhiza verspreid. Tevens zal de donatiebox van Rhiza
gedurende het jaar bij verschillende supermarkten komen te staan.
f) Steppen voor Rhiza: Marian Bellinga stept ieder jaar voor een project van Stichting
Rhiza. Dit jaar zal dit voor de verbouwing van de school in Ressaca zijn.

9.
> (Almeerse) bedrijven:
We richten ons wat bedrijven betreft vooral op het Almeerse en Flevolandse bedrijfsleven. We
stellen onszelf het volgende ten doel betreffende het lokale bedrijfsleven:
a) Project/ deelproject: door de sponsoring van een MKB aan een deelproject te
koppelen willen we meer lokale bedrijven koppelen aan een klas van één van onze
scholen. Een voorbeeld is de Bout en Partners Klas bij de Rhiza Rivoningo Preschool
in Zuid-Afrika.

Communicatie (Nieuwsbrief, Twitter, Facebook, Site)
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Communicatie is voor ons een middel om een groter doel te realiseren, namelijk transparantie. Rhiza
is een open organisatie, waar iedereen gemakkelijk informatie over moet kunnen vinden. Om dit te
bevorderen is Rhiza actief op Twitter, Facebook, LinkedIn, schrijven we nieuwsbrieven en hebben we
tegenwoordig voor grote evenementen en de diverse afdelingen van Rhiza aparte websites
aangemaakt.

Momenteel zijn de volgende websites aan Rhiza gelinkt:
www.rhiza.nl (standaard Rhiza site)
www.robbert4.rhiza.nl (website voor de Robbert4Rhiza actie)
www.babuyile.com (Rhiza’s partner in Zuid-Afrika)
www.rhizausa.org/ www.rhizausa.com
www.webapp.rhiza.nl

Jaarverslagen, beleidsplannen en recente informatie m.b.t. onze projecten zijn via deze kanalen te
verkrijgen.
Een kernpunt betreffende communicatie in 2014 is het aantal kinderen, jongeren en volwassenen
dat via de projecten van Rhiza geholpen wordt. Onze donateurs kunnen naast alle informatie over de
projecten en de financiën ook inzicht krijgen in de resultaten van de scholen en wat de
verbeteringen hierin zijn.
Een belangrijk aspect binnen de communicatie vormen tevens de evenementen van Stichting Rhiza.
De evenementen zijn een middel om met onze achterban te communiceren over onze projecten en
deze bij onze projecten te betrekken.
Om dit alles goed te kunnen communiceren maakt Rhiza een maal per kwartaal een Rhiza Nieuws
video met daarin de laatste updates over de Rhiza projecten. Het Rhiza video materiaal is tevens op
Youtube te bekijken.

Project Brazilië
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Ressaca 2013
De bouw en start van de school in de Ressaca gemeenschap midden in de Amazone Jungle van
Brazilië was het eerste project van Stichting Rhiza. Het voortraject hiervan is al in 2010 gestart. Het
jaar 2013 stond in het kader van de bouw. Er waren in voorgaande jaren fondsen geworven voor de
bouw van een school in Ressaca en zijn in 2013 geïnvesteerd in de bouw van de school. Rafael
Santos Deij en Martin Wild waren in 2013 verantwoordelijk voor de bouw en de communicatie
betreffende deze richting het bestuur in Nederland. Eind 2013 heeft echter de ergste overstroming
in minimaal 100 jaar roet in het eten gegooid. De gehele riviergemeenschap staat onder water en de
bouw is derhalve stil gelegd.

Ressaca 2014
Doelstelling
Primair is de doelstelling in 2014 het ondersteunen van noodhulp voor de school in Ressaca en
tegelijkertijd de school weer operatief te krijgen. Hiernaast wil Rhiza de belangrijkste gebouwen uit
het dorp (kerk, malaria lap, buurthuis) helpen met de renovatie. Daarna zullen de cursussen voor
jongeren tot bakker en kapper kunnen starten en zal de kleuterschool weer kunnen starten.
Vervolgens zal (in 2015) in samenwerking met Nederlandse en Braziliaanse organisaties een
programma ontworpen worden voor huisbezoeken en informeel onderwijs. Dit zal geïmplementeerd
worden in Ressaca en twee andere riviergemeenschappen in de Amazonas provincie. Het doel
hiervan is om kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven optimaal te ontwikkelen zodat zij
goed voorbereid zijn voor de basisschool. In totaal zullen circa 300 kinderen en 100 jongeren
onderwezen worden op onze jungleschool.
Beoogde resultaten
>
>
>

Noodhulp schoolgebouw in Ressaca.
Helpen met renovatie.
Start van school in juni en van cursussen.

Projecten Ghana
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Jukwa Mfuom en Suprudo 2013
Rhiza heeft in Ghana in 2013 vervolg gegeven aan haar eerste twee projecten in Ghana. De eerste
twee projecten in Ghana hebben betrekking op het geven van voornamelijk ICT onderwijs in
Surprudo en Mfuom, twee plaatsen die op enkele uren rijden afstand liggen van Accra, de hoofdstad
van Ghana. De ICT scholen in Mfuom en Suprudo ondersteunen de lokale overheidsscholen, het
resultaat van deze investering is een verbetering in het slagingspercentage van 21% in Mfuom (van
1% naar 22%) en een verbetering van 2% in Suprudo (van 1% naar 3%). In Suprudo verwachten we
dat volgend jaar ook hier een verbetering van minimaal 15% plaats zal vinden, omdat dit het eerste
jaar is dat Rhiza een volledig schooljaar ICT onderwijs in Suprudo aan zal bieden.

Jukwa Mfuom en Suprudo 2014
De hoofdsponsor van het Suprudo project is ASML Foundation. De hoofdsponsoren in Mfuom zijn
Rabobank Share4More, OnderwijsInkoopGroep en ASML Foundation. Rhiza heeft in 2013 een
vervoersmiddel aangeschaft dat in 2014 klaar is voor gebruik. Verder zal de bouw van fase 1 van de
Rhiza Mfuom Centre of Excellence starten. Gedurende fase 1 zullen drie klaslokalen, een kantoor
voor de docenten, toiletten en een speelruimte gebouwd worden. In 2015 zal dan fase 2 van de
bouw ingaan waar een aula, grotere speelruimte en twee klaslokalen aan het gebouw toegevoegd
zullen worden.
Doelstelling
De bouw en start van een Centre of Excellence gericht op kleuter- basis (foundation phase) en
beroepsgericht onderwijs in Mfuom is het voornaamste doel van Rhiza Ghana. Aan het eind van
2014 moet ook in Suprudo het slagingspercentage met minimaal 15% stijgen. Op de nieuwe school
zullen jaarlijks 150 kinderen en 200 jongeren onderwezen worden. Het ICT onderwijs in Mfuom en
Suprudo helpt circa 2.000 kinderen
Beoogde resultaten
>
>
>

Bouw van Centre of Excellence in Mfuom.
Uitbreiding Rhiza Ghana team met meerdere docenten.
Verbetering van slagingspercentage in Suprudo met 15%.

Projecten Zuid-Afrika
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Rhiza heeft drie kernpunten in Zuid-Afrika, deze zijn in willekeurige volgorde:
> Kleuteronderwijs: Rhiza investeert in kleuteronderwijs en incidentieel in basisonderwijs door
middel van de volgende projecten: de Rhiza Nomzamo Preschool in de sloppenwijk
Alexandra (Johannesburg), de Rhiza Rivoningo Preschool in de sloppenwijk Finetown
(Johannesburg), en de Trevor Manuel Primary School in Kaapstad.
> Basis medische zorgverlening: een Mobiele Medische Kliniek voor in de sloppenwijken
Alexandra, Diepsloot, Orange Farm en in Braamfontein, allen in Johannesburg.
> Beroepsgericht onderwijs: de projecten omtrent beroepsgericht onderwijs noemen wij een
Centre of Excellence.

Johannesburg 2013
In 2013 heeft Rhiza alle voorbereidingen getroffen voor de start van de vakschool in Johannesburg.
Deze vakschool wordt nu in samenwerking met Afrika Tikkun, Babuyile Community Development en
de Rivers Foundation geopend in de sloppenwijken in Johannesburg zodat we zoveel mogelijk
jongeren kunnen ontwikkelen en zij toegang krijgen tot de economie. Hiernaast zijn onderwijs
methodes ontwikkeld en is de verbouwing van drie kleuterscholen gestart.

Johannesburg 2014
In 2014 zal Zuid-Afrika het voornaamste projectgebied van Stichting Rhiza worden.
De hoofdsponsoren van de vakscholen in de sloppenwijken van Johannesburg zijn St. Imelda
Stichting, Experian South Africa, Matador (Pty) Ltd en de Rivers Foundation en diverse anonieme
fondsen. De partner waarmee Rhiza samenwerkt m.b.t. beroepsgericht onderwijs in Johannesburg is
Afrika Tikkun. De totale jaarlijkse kosten voor de vakscholen zijn circa €60.000,- . Binnen de
vakscholen zullen maandelijkse cursussen gegeven worden in kleuteronderwijs, Fashion & Design
(naaien) en ICT. Incidentieel zullen er cursussen gegeven worden in o.a. fietsenmaker, timmerman,
loodgieter en afvalmanagement.
De hoofdsponsoren voor de medische basiszorgverlening zijn een Nederlands fonds en Nozala
Health Partners. In 2014 zullen afspraken gemaakt worden met de Department of Healthcare,
Department of Trade and Industry en de Industrial Development Corporation. De Mobiele Medische
Kliniek zal eind 2014 operatief moeten zijn en minimaal 5.200 mensen (kinderen en jonge moeders)
per jaar helpen.
De hoofdsponsoren voor kleuteronderwijs zijn Bout & Partners (Rivoningo) en Delta Kits (Nomzamo).
In 2014 zullen de Rhiza Nomzamo Preschool en de Rhiza Rivoningo Preschool beiden verbouwd
worden.
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Doelstellingen
1. Bouw van de Rhiza Nomzamo Preschool en van de Rhiza Rivoningo Preschool in
Johannesburg. In totaal zullen circa 200 kinderen geholpen worden.
2. Aanschaf van een Mobiele Medische Kliniek waarin tandheelkundige zorg alsmede basis
medische zorgverlening aangeboden wordt. Het aantal patiënten zal per jaar op circa 5.200
liggen.
3. Start van de vakscholen in Johannesburg te weten in de sloppenwijken.
4. De verbouwing van de Trevor Manuel Primary School in Kaapstad. In totaal zullen 1.200
kinderen hierdoor beter onderwijs krijgen.

Beoogde resultaten
> In totaal zal stichting Rhiza aan het eind van 2014 circa 7.100 mensen steunen in hun
ontwikkeling door onderwijs en/of toegang bieded tot de nodige medisch basiszorg.

Conclusie
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Het jaar 2013 was een enerverend jaar voor Stichting Rhiza, voor de volledigheid zetten we hier
2013 voor u even op een rijtje:
 Er waren acht vrijwilligers uit de EU 5 maanden actief in Zuid-Afrika.
 De eerste twee ICT scholen in Ghana hebben hun eerste volledige schooljaar gedraaid in de
dorpen Suprudo en Mfuom. Met stijgingen in de slagingspercentages als gevolg.
 De verbouwing van twee kleuterscholen in Zuid-Afrika is begonnen.
 Alle voorbereidingen voor de start van de vakscholen in Johannesburg zijn getroffen.
 Alle voorbereidingen voor de start van de Centre of Excellence in Ghana zijn getroffen.
 Voor Brazilië zijn we gestart met het werven voor noodhulp.
 In Nederland zijn vele evenementen met succes georganiseerd.
 Rhiza heeft besloten een Mobiele Medische Kliniek aan te schaffen en hiervoor in
2013/2014 fondsen te werven.
We zien 2013 als een jaar dat een uitstekende fundering heeft gelegd om op verder te bouwen. In
2014 heeft Rhiza zich dan ook het volgende ten doel gesteld:
 In totaal 7.100 mensen helpen via de Rhiza projecten (inclusief Mobiele Medische Kliniek);
Tevens zal de fondsenwerving doorgaan en zullen we de organisatie blijven professionaliseren.
Na 2014 zullen dus circa 7.100 via Rhiza geholpen worden en komen we steeds dichter bij ons doel:
“Ieder Kind Naar School”.

Namens het bestuur,
Alef Meulenberg
Voorzitter

