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“Samen kansen creëren 
                voor kwetsbare 

            kinderen 
               in townships van Zuid-Afrika.”



Opgroeien in een Zuid-Afrikaanse township betekent leven in grote 
armoede met een slecht toekomstperspectief. Tjommie vindt dat 
kinderen overal ter wereld gelijke kansen verdienen. Daarom bieden 
wij financiële ondersteuning aan de projecten van Ndlovu Care Group. 
Deze Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie creëert kansen voor kinderen 
door in hun basale levensbehoeften te voorzien én hun ontwikkeling en 
zelfredzaamheid te stimuleren. Met deze integrale aanpak streven wij 
gezamenlijk naar continuïteit en lange termijn oplossingen. Zo helpen 
wij kinderen uit townships zich te ontwikkelen tot gezonde, geschoolde 
en zelfredzame volwassenen, die hun steentje kunnen bijdragen aan de 
maatschappij.

Introductie
Kinderen in townships staan dagelijks bloot aan geweld, misbruik, drugs, 
werkloosheid en jeugdzwangerschappen. Een vriend die hulp biedt, is 
daarom van levensbelang. Al meer dan 25 jaar helpt Tjommie kwetsbare 
kinderen door in hun basale levensbehoeften te voorzien en hun sociaal-
emotionele ontwikkeling te stimuleren. Door onze aanpak kunnen 
kinderen met hun trauma’s leren omgaan en hun talenten ontwikkelen. 

Tjommie is een kleine werkorganisatie die zoveel mogelijk samenwerkt 
met sponsorpartners. Bovendien werken wij papierloos, in the cloud en 
vanuit een gedeelde officespace om optimaal te kunnen functioneren met 
minimale kosten. Het contact met Ndlovu Care Group is persoonlijk en 
direct. Hierdoor komen donaties maximaal ten goede aan de projecten.

In Zuid-Afrikaans  
betekent Tjommie ‘vriend’
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Ndlovu Care Group werd in 1994 opgericht door het Nederlandse 
artsenechtpaar Hugo en Liesje Tempelman. Wat begon als een kleine 
medische post midden in een township groeide uit tot een internationaal 
gerenommeerde organisatie met 190 medewerkers. Ndlovu Care Group 
voorziet zo’n 140.000 bewoners van de rurale provincie Limpopo, 
200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg, van duurzame 
hulp. Eveneens zoeken zij de samenwerking met het Zuid-Afrikaanse 
Department of Social Welfare, zodat Ndlovu Care Groups integrale 
aanpak ook in andere rurale gebieden kan worden toegepast.  

Ndlovu Care Group en Tjommie hebben een holistische visie op 
gemeenschaps- ontwikkeling. Zij kijken naar de ontwikkeling van de 
totale mens in zijn eigen omgeving. Vanuit deze visie zetten zij projecten 
op die werkelijk effect creëren en repliceerbaar zijn. Ndlovu Care Group 
concentreert zich op vier aandachtsgebieden:

• Kinderzorg 

• Medische zorg

• Gemeenschapsontwikkeling

• Onderzoek, met name op het gebied van hiv/aidspreventie 
 in samenwerking met Witwatersrand Universiteit Johannesburg  
 en Universiteit Utrecht. 

Ndlovu Care Group Visie
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Zuid-Afrika: miljoenen kinderen in nood
In Zuid-Afrika leven bijna 20 miljoen minderjarigen. Dat is 34% van de 
totale bevolking. Zo’n 13 miljoen kinderen leven in 40% van de armste 
huishoudens. Aids is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak. 
Ruim 2,5 miljoen kinderen verloren hierdoor één of beide ouders. Het 
aantal aidswezen wordt geschat op 2 miljoen. Daarvan groeien er 
100.000 op in huishoudens waar het oudste kind voor jongere broertjes 
en zusjes zorgt. Jeugdcriminaliteit, drugs- en alcoholmisbruik zijn 
veelvoorkomende problemen. Daarnaast heeft één op de vijf kinderen 
een groeiachterstand, worden jongeren gemiddeld al op 13-jarige leeftijd 
seksueel actief en is de eerste seksuele ervaring bij een kwart van de 
meisjes jonger dan 18 jaar onder dwang. Jeugdzwangerschap is één van 
de voornaamste oorzaken van vroegtijdig schoolverlaten. 

Gehandicapte kinderen
De situatie van gehandicapte kinderen is nog schrijnender. Op het gebied 
van zorg en onderwijs zijn de mogelijkheden voor hen zeer beperkt.  
Ook hun maatschappelijke perspectief is marginaal. Een handicap wordt 
gezien als teken van zwakte en gaat veelal gepaard met schaamte van 
de familie. Gehandicapte kinderen worden daarom vaak binnenshuis 
gehouden. Als ze bedlegerig zijn, verblijven ze permanent in een 
achterkamertje. In het allerergste geval brengt een familielid het kind  
om het leven, om het lijden te beëindigen. Hulp bieden is daarom letterlijk 
een kwestie van leven of dood.

Achtergrond

Limpopo: een hulpbehoevende provincie
Ndlovu Care Group is actief in de provincie Limpopo. Daar is maar liefst 
48% van de inwoners minderjarig. Met een werkloosheidspercentage 
van ruim 45% behoort dit district tot één van de armste in Zuid-Afrika. 
Jeugdwerkloosheid (15-34 jaar) ligt hier zelfs rond de 60%.  
De onderwijssystemen zijn sterk verarmd en de provincie is op dit gebied  
één van de minst presterende in het land. Jongeren hebben nauwelijks 
toegang tot hoger onderwijs of andere middelen om hun uitzichtloze 
situatie te doorbreken.
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Het Kinderprogramma
Het Kinderprogramma van Ndlovu Care Group is gebaseerd op het 
Development Goals Report 2021 van de Zuid-Afrikaanse overheid. De 
diverse programmaonderdelen spelen in op de uiteenlopende problemen 
van kinderen in townships. Kenmerkend hiervoor is de integrale aanpak. 
Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van het dagelijks leven van het 
kind. Op deze manier krijgen kinderen door de verschillende levensfasen 
tot jongvolwassene passende begeleiding. Deze holistische aanpak 
is gebaseerd op de behoeftepiramide van Maslow, aangevuld met de 
motivatietheorie van Herzberg, en neemt de basisbehoeften van het kind 
als startpunt. Alleen als deze vervuld zijn, kan het kind zich op andere 
niveaus ontwikkelen. Wanneer een ‘sense of belonging’, zelfvertrouwen 
en zelfactualisatie ontstaan, kan het kind van ongelukkig naar gelukkig 
groeien en de vicieuze armoedecirkel doorbreken. Zie ook figuur 1.

Figuur 1. De behoeftepiramide van Maslow aangevuld met de motivatietheorie van Herzberg.

ZELFACTUALISATIE:
persoonlijke ontwikkeling

ERKENNING:
waardering, respect en zelfvertrouwen 

SOCIALE BEHOEFTE:
gevoel van verbondenheid, liefde en vrienden

VEILIGHEID:
bescherming, gezondheid

FYSIEK: lichamelijke behoeften zoals  
voeding, water, warmte, slaap

Behoeftepiramide van Maslow Motivatietheorie van Herzberg
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Kinderzorg Rachel: weeskind  
met groot talent

“Van altijd verveeld zijn, zonder een enkel 
doel, is mijn leven volledig veranderd en iets 
geweldigs geworden om naar uit te kijken.  
Ik heb mijn studie afgerond, doe werk waar  
ik van houd en kan daarnaast zingen; mijn 
lust en mijn leven. Dit was echt niet gelukt 
zonder het Ndlovu Youth Choir.”

Rachel Mahlatse verloor al jong haar 
beide ouders en haar enige broer. 
Vanaf haar 13e woonde zij bij haar 
oma. Een verdrietig meisje met een 
moeilijk leven, maar ook met een 
groot talent. Het Ndlovu Youth Choir 
ontdekte Rachels prachtige stem en 
al gauw werd zij de leadzangeres. 
Na een aantal jaar vol overgave te 
hebben gezongen, vertrok zij naar 
Johannesburg om daar met succes de 
studie verpleegkunde te doen. Tijdens 
haar studiejaren hielp Rachel een 
periode bij het Ndlovu Medical Centre. 
Dit was bepalend voor haar loopbaankeuze. Momenteel werkt zij als 
Ndlovu verzorgster bij het revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen 
in Phooku. Volgens Rachel heeft het Ndlovu Youth Choir ervoor gezorgd 
dat haar leven betekenisvol is:
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Het Kinderprogramma steunt iedere dag direct zo’n 8.000 kinderen en 
indirect vele tienduizenden kinderen en hun families, bijvoorbeeld met 
de aanleg van waterpompen. Ndlovu Care Group werkt hiervoor samen 
met lokale mensen en onderhoudt nauw contact met de kinderen en hun 
families. Op deze manier worden de projecten door de hele gemeenschap 
gedragen. De projecten van het Kinderprogramma richten zich op de 
volgende zorggebieden: 

Aanpak

Projecten

Het Kinderprogramma concentreert zich eerst op de basale 
levensbehoeften: drinkwatervoorziening, voeding, onderdak en veiligheid. 
Daarnaast biedt het ondersteuning bij het integreren in een “normaal” 
leven. Kinderen hebben aandacht, geborgenheid en training in algemene 
dagelijkse vaardigheden nodig. Hierdoor kunnen zij naar school en werken 
aan een betere toekomst. Het Kinderprogramma biedt dan ook activiteiten 
op het gebied van sport, drama en muziek. Kinderen, ook gehandicapte 
kinderen, worden aangemoedigd om te participeren en zo hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Hun gevoel van eigenwaarde en 
zelfvertrouwen nemen hierdoor toe. 

Water
Veiligheid  

& Bescherming
Gezondheid 
 & Voeding

Sport  
& Cultuur

Onderwijs
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Om kinderen en hun families toegang te bieden tot schoon drinkwater 
leggen wij waterpompen aan. Wij streven ernaar dat ieder kind binnen 
een straal van één kilometer water kan halen. Nooit meer uren lopen met 
een zware jerrycan op het hoofd. Zo blijft er meer tijd en energie over voor 
school, huiswerk en om gewoon te spelen. Maar de impact is nog groter. 
Genoeg drinkwater en een betere hygiëne zijn van levensbelang voor de 
gezondheid van de kinderen en hun families.

Maatschappelijk werkers 
Maatschappelijk werkers identificeren kinderen die zorg (op maat) nodig 
hebben en verwijzen ze door naar de juiste zorgverlener. Zij leren deze 
kwetsbare (wees) kinderen om te gaan met hun trauma’s en helpen ze 
vooruit te komen. De maatschappelijk werkers bieden praktische hulp in de 
vorm van voedselpakketten en kleding voor kindgezinnen met onvoldoende 
inkomen. Ook zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat kinderen een 
geboortecertificaat krijgen. Alleen daarmee kunnen de ouders of verzorgers 
aanspraak maken op subsidieregelingen en de kinderen naar school.

Huizen renoveren
Wij renoveren huizen van kinderen die er alleen voor staan, omdat zij 
geen ouders meer hebben of zijn achtergelaten. Een huis waarvan 
de ramen en deuren op slot kunnen, vermindert de kans op fysiek 
en seksueel misbruik. Zo kunnen kinderen ‘s nachts rustig slapen en 
zijn ze overdag uitgerust voor school. Een goed huis waarborgt een 
basisveiligheid waar elk kind recht op heeft. 

Zorg voor gehandicapte kinderen 
Door de dagelijkse problemen en schaamte van hun familie is de 
leefsituatie van gehandicapte kinderen vaak erbarmelijk. Dankzij 
het Disability project worden kinderen met een (ernstige) handicap 
opgevangen. Door thuis- en dagzorg leren de kinderen en hun families 
zo zelfstandig mogelijk te functioneren met de beschikbare middelen, 
ook in de thuissituatie, en proberen wij stigma’s in de gemeenschap te 
verminderen. 

Water Veiligheid  
& Bescherming 
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Voedseltuinen 
In respons op de pandemie en de voedseltekorten in ruraal Zuid-Afrika, 
Limpopo, zijn wij medio vorig jaar een grootschalig voedseltuinen 
programma gestart met steun van bedrijfspartner ServiceNow en een 
aantal particuliere donateurs.

De veerkracht van de mensen en de organisatie heeft ons wederom 
 enorm geïnspireerd. Ondanks twee jaar COVID-2019 is er veel 
vooruitgang geboekt en zijn er bijna 2.000 thuistuinen aangelegd.

Resultaten
Inmiddels hebben we 11.547 begunstigden bereikt, waarvan 45% 
kinderen. Er zijn 1871 tuinen aangelegd waarvan 60% nog functioneel 
is (80% doelstelling in 2022). Het project zal, in aanvulling op de 
voedingscentra (Nutritional Units), een belangrijk onderdeel blijven 
vormen van ons programma domein Voeding & Gezondheid. De tuinen 
zorgen voor een verbeterde beschikbaarheid van voeding en positieve 
gezondheidsresultaten, vooral als het gaat om lichamelijk en sociaal welzijn.

NIEUWE PROJECTEN 

Voedingscentra
Bij onze voedingscentra volgen ondervoede baby’s, peuters en kleuters 
een intensief voedingsschema. Zij krijgen behandeling en controle tot zij 
gezond en op gewicht zijn. Vervolgens stromen de kinderen door naar 
de aangrenzende kleuterschool. Dankzij dit kleuteronderwijs beginnen 
zij na een paar jaar zonder achterstand op de basisschool. Ouders en 
verzorgers verkrijgen lessen in de opvoeding en worden daarnaast 
onderwezen in het verbouwen van groentetuintjes en voedzaam koken, 
ook bij hen thuis.

Gezondheid & Voeding
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Pre-schools
Wij hebben vier pre-schools opgericht en deze werken volgens het Early 
Childhood Development model. Kinderen van 0 tot 6 jaar krijgen op deze 
kleuterscholen voorbereidend onderwijs, waarna zij zonder achterstand naar 
de basisschool gaan. Onderdeel daarvan zijn ook een goede maaltijd en de 
monitoring van de gezondheid. Bij problemen in de groeicurve of het gedrag 
van een kind kan vroegtijdige signalering plaatsvinden. 

Schooluniformen 
In Zuid-Afrika zijn kinderen tot 16 jaar leerplichtig. Onderwijs is gratis, 
maar het dragen van een uniform is verplicht. Zonder deze uniformen zijn 
kinderen uitgesloten van scholing. Wij verstrekken schooluniformen aan 
kinderen in gezinnen, die hier zelf geen geld voor hebben. 

Naschools programma
Ons naschools programma biedt huiswerkklassen en bijlessen voor 
kinderen met een onderwijsachterstand. Doordat zij onder andere toegang 
hebben tot leermaterialen, zoals schoolboeken en rekenmachines, kunnen 
zij de verplichte vakken beter volgen en met succes afronden. Dit verlaagt 
het risico op vroegtijdig schoolverlaten.

Chill Hub
De Chill Hub is voor kinderen een veilige omgeving, waar zij kunnen 
relaxen, boeken lezen, films kijken en praten met de Life Skills Facilitators 
en de maatschappelijk werkers. Ook het naschools programma en 
de computerschool vinden hier plaats. Computervaardigheid is een 
belangrijke basisvaardigheid om door te kunnen leren. Bovendien vormt de 
computerschool de enige mogelijkheid in de omgeving voor inschrijving en 
toelating tot een vervolgopleiding. 

Onderwijs

Tunnelkas project met AFAS Foundation
Tjommie en Ndlovu Care Group beginnen samen met de AFAS 
Foundation een nieuw project, een uitbreiding op het voedseltuinen 
programma in respons op de pandemie. Door de steun van AFAS 
Foundation starten we in 2022 met vier kassen (10x20m).

Voedselzekerheid en werkgelegenheid
Met deze bijdrage kunnen wij de aankoop en installatie financieren 
van tunnelkassen met watervoorziening voor gemeenschapstuinen en 
commerciële tuinen voor verkoop. Met de installatie van de tunnelkas en 
door het empoweren van jongeren in Moutse East, provincie Limpopo, 
Zuid-Afrika, willen we op de lange termijn voor een gemeenschap van 
120.000 inwoners voedselzekerheid en werkgelegenheid creëren en 
informatievoorziening leveren voor duurzame voedseltuinen. 

Dat doen we door samen te werken met jonge landbouwtalenten, die 
worden gemobiliseerd onder begeleiding van een getrainde kampioen,  
die momenteel een bloeiend zelfvoorzienend groenteteelt project leidt.

“Creëren van voedselzekerheid en een beter toekomstperspectief”
De AFAS Foundation wil graag projecten ondersteunen die een grote 
bijdrage leveren aan het mooier maken van de levens van mensen die 
dit heel hard nodig hebben. Mensen die om wat voor reden dan ook aan 
de zijlijn staan, die geen naam en plaats meer hebben, of die door ziekte, 
ongelijkheid, armoede of conflicten grote uitdagingen kennen in hun leven.
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Dit is Nthabiseng,  
15 jaar oud en een PowerGirl 
Haar moeder overleed in 2016 en haar vader 
verwaarloosde zijn dochters. Nthabiseng van 
10 jaar en haar kleinere zusje van 6 jaar oud 
bleven alleen achter in de sloppenwijk, waar 
ze vaak honger hadden en werden overvallen. 
Gelukkig wist een buurman hen te redden 
van een verkrachting. Na 2 jaar werden zij 
naar Bloempoort gebracht. In het PowerGirl 
programma kunnen zij hun trauma’s verwerken, 
leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun 
eigen beslissingen en genieten ze van normale 
dingen in het leven, zoals naar school gaan. 
Ntahbiseng is enorm gemotiveerd om een 
zelfstandige jonge vrouw te worden en bezig 
met haar toekomst!

Powergirls 
Eind 2019 heeft Ndlovu Care Group als 
partner van Kinderfonds MAMAS  het 
PowerGirls programma geïntroduceerd. 
Een derde van jonge meisjes in Zuid-
Afrika groeit op in armoede. Dit maakt 
hen kwetsbaar voor seksueel geweld, 
tiener zwangerschappen en het gevaar 
voor HIV/AIDS.  

Het innovatieve PowerGirls 
programma wil deze vicieuze cirkel 
van kwetsbaarheid doorbreken met 
een zevenjarig plan met als doel jonge 
vrouwen in hun kracht te zetten. Deze 
meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 
16 jaar hebben wekelijkse, intensieve 
en inspirerende workshops met 
thema’s zoals vriendschap, seksualiteit, 
gezondheid, respect en eerlijkheid.

Sinds 2019 is de deelname van de 
PowerGirls met 321% gestegen van 
38 naar 160 meisjes in the Moutse 
omgeving en kunnen we spreken van 
een succesvol en populair project met 
positieve rolmodellen.

In dit programma is ook het onderdeel 
‘maandverband voorziening’ 
opgenomen. Door armoede en 
onvoldoende voorlichting, zijn er weinig 
sanitaire voorzieningen en missen 
meisjes tijdens hun menstruatie vaak 
schooldagen. Er is gestart met 300 
PowerGirls die elk 10 meisjes van 
maandverband via school distributie 
gaan voorzien. Jaarlijks zal dit rond de 
3000 jonge vrouwen helpen.

Ambachtsschool
In 2021 is de Ambachtsschool van start gegaan in samenwerking met 
de RB Foundation. Het is een prachtige locatie geworden waar lokale 
jongeren gecertificeerde opleidingen volgen voor diverse ambachten. 
Zowel theorielessen in het klaslokaal als praktijk opleiding met eigen 
gereedschapskisten en werkkleding. Wij bieden hen meerdere 
mogelijkheden tot het vinden van stage, werk en het opbouwen van een 
toekomst. Een leuk feitje is dat er veel vrouwelijke studenten mee doen 
aan dit programma voor onder andere de loodgietersopleiding.

1918
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Het sport- en cultuurprogramma biedt ruimte voor het ontwikkelen van 
talent, zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Wij organiseren, 
in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, activiteiten die plezier, 
creativiteit en ontspanning geven en aansluiten bij de kleurrijke en ritmische 
cultuur. Bovendien bevorderen deze activiteiten de saamhorigheid en 
de sociale contacten. De impact van het sport- en cultuurprogramma is 
groot: het helpt de kinderen bij het afmaken van hun school, het voorkomt 
tienerzwangerschappen en alcohol- en drugsmisbruik. 

Sportprogramma 
Voor de kinderen is sporten een uitlaatklep. Zij kunnen erdoor ontsnappen 
aan de stress en de dagelijkse problemen. Voetbal, tennis, volleybal, 
basketbal en fitness voorkomen dat de kinderen op straat rondhangen of 
in de criminaliteit terechtkomen. Ook zijn maatschappelijk werkers en Life 
Skills Facilitators aanwezig. Zij helpen de kinderen bij het ontwikkelen van 
de weerbaarheid en een positieve levensoriëntatie. 

Tjommie ambassadeur Jacco Eltingh, tijdens een van zijn bezoeken  
aan Ndlovu Care Group: 

“Sport is een geweldig middel om 
kinderen hun zorgen te laten vergeten.” 

Ndlovu Youth Choir 
Het Ndlovu Youth Choir is een artistiek 
programma voor getalenteerde kinderen 
met een probleemachtergrond. Zij werken 
actief aan veerkracht, zelfontwikkeling en 
zelfrespect. Door te zingen en te dansen 
hebben de kinderen plezier en kunnen zij hun 
dagelijkse zorgen voor even vergeten. Het 
koor leert hun dat ze ergens in excelleren: 
zingen! De discipline die daarvoor nodig is, 
zet de kinderen op het goede spoor en geeft 
hun een toekomstperspectief. Bovendien 
halen alle kinderen hun diploma en blijven 
tienerzwangerschappen uit. Het Ndlovu 
Youth Choir brak in 2019 wereldwijd door 
met hun deelname aan de tv-show America’s 
Got Talent. Daarop volgden een platendeal 
met Sony Music en diverse awards. Het 
project is inmiddels zelfvoorzienend en zorgt 
voor werkgelegenheid voor de koorleden. 
Bovendien vloeien opbrengsten ook weer 
terug in de andere projecten.

Sport & Cultuur
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Tjommie experience 
Jaarlijks bezoeken wij met een aantal donateurs en sponsors de projecten 
van Ndlovu Care Group. Mocht u interesse hebben in deelname, dan kunt  
u contact opnemen over deze Tjommie Experience trip via: info@tjommie.nl

Wij werken samen 
met diverse partner 
organisaties waaronder
Johan Cruyff Foundation 
Wilde Ganzen, 
Kinderfonds MAMAS, 
AFAS Foundation,  
RB Foundation.
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Contact
Wilt u meer informatie over onze projecten, 

samenwerkingen en/of ondersteuning?  
Neem contact op via info@tjommie.nl of 06 43 91 97 94 

 
Tjommie is een CBF Erkend Goed Doel en door 

de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. 
 

Tjommie Foundation • Overtoom 141 1054 HG Amsterdam • 06 43 91 97 94
info@tjommie.nl • www.tjommie.nl • NL82 RABO 0111 3174 28

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

