
Wat wij doen 
In de townships op het platteland van Zuid-Afrika 
groeien miljoenen kinderen op in bittere armoede. 
Tjommie steunt de duurzame kinderhulpprojecten 
van lokale partnerorganisatie, Ndlovu Care Group, 
een Zuid-Afrikaanse NGO met Nederlandse roots. 
Deze projecten helpen kinderen te voorzien in 
hun basisbehoeften en zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige jongvolwassenen met een betere 
toekomst. In tijden van corona is deze hulp harder 
nodig dan ooit. Wil jij met jouw bedrijf het verschil 
maken? Lees hieronder hoe.

Sponsor
en maak 
het verschil
Vergroot met jouw bedrijf 
kansen voor kinderen in 
Zuid-Afrikaanse townships

https://www.tjommie.nl


Duurzame Corona steun 
Zuid-Afrika bevindt zich nog midden in de pandemie. 
Het aantal gevaccineerde mensen ligt nog veel te  
laag om het virus af te remmen. Bij veel families zijn 
de reserves op. Daarom helpt Tjommie met duurzame 
steun tijdens de derde en vierde coronagolf. Wij 
bieden ondersteuning aan kwetsbare kinderen en 
hun families in de townships om zo vooruitgang 
te behouden. Dit doen wij onder andere door 
voedingssupplementen te verstrekken,  
voedseltuinen te onderhouden en hulpverleners  
in te zetten in thuiszorg.

Met jouw bedrijf bijdragen 
Jij kunt met jouw bedrijf het verschil maken. Doneer een bedrag naar keuze voor duurzame Corona steun. 
Wij houden jou op de hoogte van de impact van jouw donatie.

Wat we al hebben bereikt
Tijdens de eerste coronagolf in Zuid-Afrika hebben wij met hulp van donateurs en sponsors in no time een 
efficiënte voedseldistributie op weten te zetten. Met het uitdelen van 7.000 voedselpakketten aan 1.000 
huishoudens wisten wij een hongersnood in de townships te voorkomen. Maar op de lange termijn maakt 
deze noodhulp de kwetsbare families afhankelijk. Daarom startten wij medio 2020 ook met de aanleg van 
voedseltuinen voor ruim 2.000 huishoudens. Van deze tuinen levert 60% nog altijd voedsel op en 10% vormt 
zelfs een inkomstenbron door de verkoop van de groenten. Op het succes van beide projecten bouwen 
wij met duurzame noodhulp voort.

Word Vriend en ga de samenwerking aan
Tjommie betekent ‘vriend’ in Zulu, de lokale taal. Word Vriend van Tjommie en maak deel uit van ons 
uitgebreide netwerk van bedrijven en ondernemers die onze uiteenlopende projecten een warm hart 
toedragen. Wij zijn altijd op zoek naar bedrijven, waarmee wij voor de lange termijn een samenwerking 
kunnen aangaan. Want ons werk is helaas nog lang niet klaar! 

Wil jij ons helpen met een jaarlijkse bijdrage? 
Zo vergroten wij samen de kansen voor kinderen in Zuid-Afrikaanse townships. 
Wij gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. 
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Verstrekken van voedingssupplementen 
en voedselpakketten 

Verstrekken van waterkruiwagens  
voor irrigatie van voedseltuinen 

Kwetsbare families ondersteunen in thuiszorg,  
zoals bij kinderen met een handicap

€1.000

€2.500

€5.000

Bekijk op youtube de noodoproep van Ndlovu Care Group >>

Wilde Ganzen  
steunt dit project  
en vermeerdert  
de totale opbrengst  
met 50%! 

https://youtu.be/9I2u1Cgty0g 
https://www.tjommie.nl
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https://www.facebook.com/TjommieFoundation
https://www.linkedin.com/company/tjommie-foundation/
https://www.youtube.com/channel/UCRvy_CPMgsjMLZNOC0Vn7mg
https://www.instagram.com/tjommiefoundation/?hl=nl
https://youtu.be/9I2u1Cgty0g 

