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Introductie 
 

Voor u ligt het projectplan “Sustainable Kaapstad”, opgesteld door het bestuur van 

Stichting Rhiza, met als doel u van voldoende informatie te voorzien betreffende dit 

project in de Philippi Township en de aanvragende organisatie Stichting Rhiza. Voordat 

we de noodzaak van een dergelijk project willen toelichten, stellen we ons graag eerst 

aan u voor. 
 
 
Stichting Rhiza 
Stichting Rhiza, hierna Rhiza, is gevestigd te Almere en werd op 11 mei 2010 opgericht 

door Alef Meulenberg, toen 22 jaar oud. De eerste jaren na de oprichting was het motto 

van Rhiza “ieder kind naar school”. Zoals Mandela het zo mooi verwoordde: “Education 

is the most powerful weapon which you can use to change the world”. 

 

In de praktijk ervaarden we, dat om écht een blijvend verschil te kunnen maken voor 

individuen of een gemeenschap als geheel, investering in educatie alleen niet voldoende 

was. In onze ogen verdient iedereen een eerlijke kans op een zelfredzaam en solide 

bestaan. Onze missie “building strong communities” sluit aan bij de wens een blijvend 

verschil te realiseren. 

 
Projectplan 
Het doel van dit project is simpel: Op een duurzame manier de sloppenwijk Philippi 

ontwikkelen richting zelfredzaamheid, zodat ze binnen 5 jaar onafhankelijk is van externe 

steun. Dit realiseren wij door de implementatie van de Rhiza Cycle. Een module, 

ontwikkeld door bestuursvoorzitter Joost Meulenberg, ten behoeve van zelfredzaamheid. 

Hierin focussen wij ons op vier pijlers: gezondheidszorg, educatie, beroepsgerichte 

trainingen en ondernemerschap. Momenteel wordt de Rhiza Cycle succesvol toegepast 

in Johannesburg en Welkom (Zuid-Afrika), Kasoa en Mfuom (Ghana). 
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1. Organisatie 

 

Stichting Rhiza heeft als doel het helpen ontwikkelen van arme, achtergestelde 

leefgemeenschappen, tot sterke zelfredzame leefgemeenschappen. We concentreren 

ons op townships in Zuid-Afrika en rurale alsmede urbane gebieden in Ghana. We 

realiseren zelfredzaamheid door de implementatie van de Rhiza Cycle. Door onze 

programma’s op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, beroepsgerichte trainingen 

en ondernemerschap in een leefgemeenschap te implementeren, spelen we in op de 

behoeften van de begunstigden en zorgen wij er tevens voor dat de gemeenschap als 

geheel binnen 5 jaar zelfredzaam is. Door de lokale bevolking, lokale bedrijven en 

overheid nauw te betrekken, ontwikkelen wij op een holistische wijze samen 

leefgemeenschappen zonder het unieke karakter van individuele leefgemeenschappen 

uit het oog te verliezen; dé kracht van onze aanpak! 

 
1.1. Visie 

  
Het uitbannen van extreme Armoede!  
Dat is de visie van Rhiza. Extreme armoede is een onrecht. In Afrika worden mensen 

nog dagelijks geconfronteerd met armoede en de sociaaleconomische gevolgen van 

armoede. In onze projectgebieden ligt het gemiddelde inkomen vaak onder de grens van 

€ 3,- per dag. Armoede heeft directe gevolgen op sociaaleconomische zaken als 

gezondheidszorg, kwaliteit van onderwijs, maar ook op drugs- en alcoholgebruik, 

tienerzwangerschappen en criminaliteit. Wij streven naar een wereld waarin extreme 

armoede tot het verleden behoort. 

 
1.2. Missie 

Building strong communities! 

Iedereen verdient een eerlijke kans op een zelfredzaam en solide bestaan. De door 

Stichting Rhiza geïnitieerde projecten zijn gericht op primaire behoeften van de 

mens, zoals onderwijs en gezondheidszorg om een zelfredzaam solide bestaan te 

kunnen waarborgen.  
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Tevens worden er projecten gestart die ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking 

een eigen inkomen kan genereren. Zodoende bouwen wij, met de lokale bevolking, aan 

sterke leefgemeenschappen in Afrika. Op termijn kunnen deze gemeenschappen er 

vervolgens zelf voor zorgen dat in alle basisbehoefte voorzien kunnen worden en ieder 

kind goed onderwijs krijgt. Iedereen heeft dan toegang tot gezondheidszorg en bovenal 

hierdoor verdwijnen armoede en de nadelige gevolgen hiervan. 

 
1.3. De Rhiza Cycle als werkwijze 

 

Armoede en de sociale gevolgen van armoede zijn in Afrika helaas nog aan de orde van 

de dag. In samenwerking met de lokale bevolking, bedrijven en overheid brengen wij 

daar verandering in! Samenbouwen we sterke, duurzame, zelfredzame 

gemeenschappen. Dit doen we aan de hand van: De Rhiza Cycle. De kracht van de 

cycle zit in het samen doen (ownership/buy-in) met de community, wat de basis legt voor 

zelf kunnen voortzetten. We werken in gebieden waar de gemeenschap zelf de behoefte 

heeft uitgesproken (wij leggen niets op, we werken “vraag gestuurd”). 

 

 

 

 

. 
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De Rhiza Cycle is ontwikkeld door onze voorzitter Joost Meulenberg en bestaat uit 4 

fasen: 

In de beginfase richten wij ons op de ontwikkeling van de 

leefgemeenschap. Dit doen we door programma’s op het gebied van 

gezondheidszorg en onderwijs te implementeren. Door samen met de 

lokale bevolking projecten te starten die inspelen op de behoeften binnen 

de leefgemeenschap, creëren we de randvoorwaarden om op langere 

termijn deze leefgemeenschap zelfredzaam te maken.  

 

Nadat er voor een periode van 1 tot 3 jaar in de ontwikkeling van de 

gemeenschap is geïnvesteerd, beginnen we langzaam maar zeker aan 

de productie van goederen en diensten. Ook hier is de samenwerking 

met de lokale bevolking, bedrijven en overheid het uitgangspunt en de 

kracht van onze aanpak. Vaak gaat hier een periode van 

beroepsgerichte training aan vooraf, onder het mom van “een timmerman 

moet toch eerst leren timmeren voordat hij een kwalitatief goede stoel 

kan maken”. Na de training start de productie.  

 

Wanneer de productie geperfectioneerd is zullen lokale, vaak jonge, 

ondernemers gaan handelen. Dit zal het gemiddelde inkomen van de 

lokale bevolking significant verhogen. Dit maakt het mogelijk dat onze 

begunstigden 5 jaar na onze initiële investering in het projectgebied, 

nagenoeg zelfstandig zijn.  

 

In de laatste fase is de lokale bevolking in staat om, mede door het 

verhoogde inkomen, zelf voor onderwijs en gezondheidszorg te betalen 

en zijn wij derhalve niet meer nodig  
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1.4. Team  

 

Stichting Rhiza bestaat uit drie verschillende organisaties.  

Stichting Rhiza Nederland: geleid door een 5-tallig bestuur met een goede mix van 

ervaring en jong enthousiasme.  

Rhiza Ghana: waar een team van ervaren professionals de organisatie leiden, in totaal 

hebben we in Ghana circa 20 personeelsleden. 

Rhiza Babuyile in Zuid-Afrika: Het team in Zuid-Afrika is in kort tijd gegroeid naar een 

enthousiast team met een diversiteit aan 150 personeelsleden, allen werkzaam voor de 

projecten. 

 

Rhiza Nederland 

In Nederland zetten bevlogen vrijwilligers hun kwaliteiten in om de doelstellingen van de 

stichting mede te realiseren. Op deze manier leggen wij de fundering binnen onze 

organisaties om gedegen en duurzame groei te bewerkstelligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tshepiso is een jonge fashion designer uit Orange Farm in Johannesburg. 
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2. Zuid-Afrika 
 

2.1. Algemene Informatie 
 

Zuid-Afrika is een parlementaire republiek met drie  

hoofdsteden: 

- Pretoria (bestuurlijke macht) 

- Kaapstad (wetgevende macht) 

- Bloemfontein (rechterlijke macht) 

 

Munteenheid    Rand (€1,00 = 14,7 Rand) 

Oppervlakte    1.221.037 km2 

Klimaat    Halfwoestijn en subtropisch langs de kust 

Werkloosheid   26,6% 

Beroepsbevolking   18,4 miljoen personen in 2013 

 

Zuid-Afrika heeft negen provincies.  

De belangrijkste provincies voor de 

economie zijn Gauteng waar onder 

andere Pretoria en Johannesburg 

gelegen zijn en de Western Cape 

waar Kaapstad zich bevindt. Het  

projectgebied Philippi bevindt zich  

derhalve in de Western Cape, in het 

Zuid-Westen van het land. 

 

Zuid-Afrika kent 11 officiële talen namelijk; Zulu, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho, Engels, 

Tswana, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Venda en Zuid-Ndebele. De taal die als hoofdtaal 

gezien wordt in het land is Engels. In scholen en in de meeste bedrijven is Engels de 

voornaamst gesproken taal. De vele officiële talen in het land geven goed de diversiteit 

en tevens de complexiteit van het land weer. 
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2.2. Demografie (cijfers komen van Stats SA1) 
 

Volgens de laatste cijfers uit 2016 telde Zuid-Afrika 55,9 miljoen inwoners. De echte 

cijfers liggen nog veel hoger aangezien er veel ongeregistreerde immigranten in de 

townships wonen. Bij de laatste volkstelling was 79% zwart, 9% blank, 9% gekleurd en 

3% indisch of aziatisch. De gemiddelde levensverwachting is 54,2 jaar, al verschild dit 

ook enorm tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Door toegang tot 

privaatziekenhuizen en betere voeding leeft de blanke bevolking over het algemeen veel 

langer dan de overige bevolkingsgroepen. 

 

2.3. Economie (cijfers komen van United Nations Development Program2) 
 

Volgens het ontwikkelingsprogramma van de VN leeft in Zuid-Afrika 26,2% van minder 

dan 1,25 dollar per dag. Zuid-Afrika is een land waar de rijkste km2 (Sandton) naast de 

armste km2 (Alexandra) ligt. Het BNP per hoofd van de bevolking bedraagt 11,500 dollar, 

daarmee staat Zuid-Afrika op een 108e plek, net boven Libië. De rijkste drie personen in 

Zuid-Afrika hebben samen meer vermogen dan 50% van de bevolking3. Het BBP 

bedroeg in 2016 294,8 miljard dollar, verdeeld over de volgende sectoren: landbouw 5%, 

industrie 35% en diensten 60%. De huidige inflatie is 4,8%.   

 

2.4. Armoede en Criminaliteit (cijfers komen van CrimeStatsSA4) 
 

In 2017 zijn er in Zuid-Afrika 2.231.420 geregistreerde misdaden gepleegd. Er werden 

afgelopen jaar 18.919 moorden gepleegd wat neer komt op bijna 52 moorden per dag!  

Met 49.445 zedendelicten dusver is dit probleem bijna niet te overzien.  Met ruim 50% 

van de bevolking onder de armoedegrens en deze misdaadcijfers moge het duidelijk zijn 

dat er ontzettend veel noodzakelijk werk valt te verrichten. Door economische migratie 

zal het aantal inwoners de komende jaren en dus de armoede alleen maar stijgen.  

                                                
1 http://www.statssa.gov.za 
2 http://www.undp.org/content/undp/en/home.html 
3 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-
291014-en.pdf 
4 http://www.crimestatssa.com 



  

 10 

3. Huidige projecten 

 

Rhiza implementeert de Rhiza Cycle momenteel o.a. in de sloppenwijk Diepsloot, nabij 

Johannesburg. In 2013 is ons project Sustainable Diepsloot in Johannesburg van start 

gegaan, en omdat het project in omvang erg lijkt op Sustainable Diepsloot 

Johannesburg, geeft dit een goed beeld van wat we kunnen realiseren in Sustainable 

Kaapstad. Dit hoofdstuk geeft u meer informatie over de programma’s die in Diepsloot 

gestart zijn op het gebied van gezondheidszorg, educatie en ondernemerschap.  

 

3.1. Gezondheidszorg 
 
De Mobiele Medische Kliniek (MMK) is een kleine verbouwde vrachtwagen, die dagelijks 

beschikbaar is in Diepsloot om medische- en tandheelkundige zorg te bieden aan de 

lokale bevolking. Jaarlijks worden c.a. 12.000 patiënten geholpen. Deze zorg is met 

name gericht op (jonge) vrouwen, jongeren en kinderen. Er worden basale medische 

handelingen uitgevoerd. Denk daarbij aan het maken van uitstrijkjes en het vaccineren 

van kinderen. Maar ook wordt er veel aandacht besteed aan voorlichting, family-planning 

en begeleiding en /of doorverwijzing van zwangere vrouwen of patiënten met 

baarmoederhalskanker/ TBC en hiv/aids. 

 

Gezondheidszorg programma’s in beeld 
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3.2. Educatie 
 

Kleuteronderwijs  
De Sinekhaya Kleuterschool is een kleine school in Diepsloot waar circa 100 kinderen 

naar school gaan. Naast de Sinekhaya Kleuterschool begeleidt Rhiza nog 4 

kleuterscholen in  Diepsloot. Jaarlijks bereiken we in totaal 500 kinderen. De begeleiding 

van deze kleuterscholen bestaat uit het bouwen en/of verbouwen van lokalen, het trainen 

van docenten en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs d.m.v. de 

implementatie van nieuwe lesmethodes. 

 
Beroepsgerichte trainingen  
 

Binnen het programma “Project Hope” worden beroepsgerichte trainingen aangeboden 

aan werkloze jongeren/ jong volwassenen tussen de 18-35 jaar oud. Jaarlijks worden c.a. 

500 jongeren getraind op het gebied van ICT, fashion & design, call center vaardigheden 

en ondernemerschap. Het doel van deze trainingen is om jongeren een verhoogde kans 

te geven op de arbeidsmarkt. Alle trainingen zijn geaccrediteerd. 

 
Educatieve programma’s in beeld 
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3.3. Ondernemerschap  
 

Om ondernemerschap te stimuleren in Diepsloot zijn we, in samenwerking met Orange 

Corners, de “JOZI Business Hub” gestart. Binnen deze hub krijgen startende 

ondernemers, of jongeren met een wens een eigen onderneming te starten, o.a. 

trainingen aangeboden. De jongeren kunnen gebruik maken van business support en 

coaching en kunnen aanspraak maken op microfinanciering. Daarnaast hebben ze – 

tegen betaling van een kleine maandelijkse vergoeding – toegang tot computers, 

internet, telefonie en kantoorruimte. De kracht van de hub zit voor deze startende 

ondernemers ook in het kunnen uitwisselen van ideeën, delen van successen en het 

gebruik maken van elkaars expertise, netwerk en services, waardoor een win-win situatie 

wordt gecreëerd. Jaarlijks worden 100 ondernemers ondersteund bij het verkrijgen van 

een (verhoogd) inkomen. Indirect profiteren op jaarbasis 1000 mensen van een 

verbeterde levensstandaard n.a.v. dit programma. 

 
 
Ondernemerschap in beeld 
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4. Projectomschrijving 

 

4.1. Locatie  
  

Het projectplan Sustainable Kaapstad wordt geïmplementeerd in de sloppenwijk 

“Philippi”. Philippi ligt in het zuidoosten van Kaapstad op circa 30 min afstand van het 

centrum. De oppervlakte van Philippi bedraagt 34.21 km2 en de bevolkingsdichtheid is 

derhalve 6618 mensen per km2. Philippi had volgens de laatste metingen in 2011 circa 

200.000 inwoners5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.2. Context 

Het gebied dat nu Philippi heet werd door de oorspronkelijke bewoners (de Khoi en de 

San red.) gebruikt om het vee te laten te grazen tot in 1860 de eerste kolonisten 

arriveerden; genaamd de Philippi Duitsers. Tot de jaren 70 van de vorige eeuw bestond 

Philippi uit een aantal grote boerderijen vanwege haar vruchtbare grond. Mede door de 

invloed van het apartheidsregime migreerden veel inwoners uit verschillende windstreken 

naar Philippi, op zoek naar een beter bestaan.  Dit zorgde voor een explosieve groei van 

het aantal bewoners. Op dit moment is Philippi een van de grootste townships van 

Kaapstad met al haar problematiek op het gebied van criminaliteit, werkloosheid en 

drugs misbruik. Toch wordt ongeveer de helft van alle groente van Kaapstad verbouwd in 

Philippi. Mede door haar ligging wordt Philippi gezien als economisch aantrekkelijk 

waardoor Rhiza hier daadwerkelijk een grote rol van betekenis kan gaan spelen.  

 
                                                
5 https://census2011.adrianfrith.com/place/199033 
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4.3. Sociaaleconomische Problematiek  

Philippi heeft, net als de meeste sloppenwijken in Zuid-Afrika, te maken met veel 

sociaaleconomische problemen. Om toe te werken naar zelfredzaamheid van Philippi, 

zien wij het als noodzaak om onderstaande problemen aan te pakken:  

 

- Beperkte toegang tot gezondheidszorg: er zijn weinig overheidsklinieken in 

Philippi. Dit zijn veelal kleine klinieken die maximaal 40.000 patiënten per jaar kunnen 

behandelen. Dit is niet voldoende om alle bewoners van Philippi van goede zorg te 

voorzien, wat resulteert in lange wachtrijen en kwalitatief ontoereikende zorg.   
 

- Informeel kleuteronderwijs: kleuteronderwijs in Philippi heeft een informeer 

karakter. Logisch, want het onderwijs wordt gegeven/verzorgd door zorgzame oma’s 

en moeders uit de gemeenschap. De leslokalen zijn vaak een onderdeel van hun 

huisje of “shack” (krot). Kleuteronderwijs is derhalve meer dagopvang dan onderwijs, 

met als gevolg dat kinderen tot hun zevende levensjaar weinig formeel onderwijs 

krijgen, vaak in de moedertaal. Hierdoor lopen ze in de Engelse taal, hoofdtaal in het 

basis- en middelbaaronderwijs, enorme achterstand op.  

 

- Jeugdwerkloosheid: In Philippi wordt de jeugdwerkeloosheid geschat op minimaal 

65%. Dit heeft natuurlijk invloed op criminaliteit, tienerzwangerschappen en al dan 

niet men een positief toekomstperspectief heeft. 

 

- Criminaliteit: mede door armoede, het hoge percentage werkelozen, en het gebrek 

aan toekomstperspectief is de criminaliteit nog steeds een groot probleem in Philippi. 

Ondanks dat deze cijfers al gereduceerd zijn gedurende de afgelopen tien jaar, 

werden er in Philippi alleen 8192 geregistreerde misdaden gepleegd in 20176. Het 

onofficiële aantal ligt nog veel hoger.  

 

 

 

                                                
6 https://crimestatssa.com/precinct.php?id=215 
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- Alcohol- en drugsmisbruik: vooral onder jonge mannen is alcohol en drugsmisbruik 

een groot probleem. Meer dan 80% van de patiënten van verslavingsklinieken is man 

en veelal tussen de 18-35 jaar oud. 
 

- Tienerzwangerschappen: de helft van alle meisjes - tussen de 15 en 18 jaar heeft - 

minimaal één kind. Al je dan bedenkt dat 1/3de van deze meisjes ook nog Hiv positief 

is, wordt de omvang van dit probleem pas echt duidelijk. 
 

Door deze sociaal economische problematiek, in samenwerking met de lokale bevolking, 

bedrijven en overheden aan te pakken, zullen we duurzame verandering bewerkstelligen.  

 

4.4. Doelstelling 
 

Onze doelstelling is helder: het implementeren van de Rhiza Cycle in de sloppenwijk 

Philippi met als doel zelfredzaamheid van de bewoners en de gemeenschap binnen 5 

jaar. Middels deze implementatie zullen we significante verbeteringen zien op het gebied 

van gezondheidszorg, educatie en ondernemen. De Rhiza Cycle fungeert als een 

positieve katalysator voor meerdere lagen van de leefgemeenschap. Naast een 

zelfredzaam bestaan, levert de implementatie van de Rhiza Cycle ook meer 

levensvreugde en zelfvertrouwen op voor de bewoners. We trekken 5  jaar uit voor de 

implementatie tot de zelfredzaamheid van Sustainable Kaapstad.  

 

We kunnen het proces onderverdelen in 3 fasen: 

 

Fase 1: Projectimplementatie 

In deze fase worden de mobiele kliniek aangeschaft, verbouwingen aan kleuterscholen 

en Skills Academy en Business Hub uitgevoerd. Tevens wordt er personeel aangenomen 

en/of getraind. Daarna wordt gestart met het behandelen van patiënten, de 

implementatie van formeel kleuteronderwijs, het geven van beroepsgerichte trainingen 

aan (werkeloze) jongeren en het helpen opstarten van jonge ondernemers. Na deze fase 

volgt een evaluatie. Deze fase duurt drie (tot vier) jaar 
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Fase 2: Start exit-strategie 

In de tweede fase gaan we starten met de implementatie van onze exit-strategie. Er 

vloeien inkomsten voort uit de verschillende projecten, lokale overheden hebben zich 

gecommitteerd aan de overname van lopende kosten en lokale bedrijven investeren 

middels CSR/CSI in de projecten. Na deze fase volgt een evaluatie. 

 

Fase 3: Project is onafhankelijk van externe steun 

Het project draait voor het eerst zelfstandig. Rhiza blijft op de achtergrond betrokken en 

monitort de voortgang van het project. Er volgt een eindevaluatie met alle betrokken 

partijen. 

 
4.5. Doelgroep 

 

Sustainable Kaapstad is er voor de Inwoners uit Philippi en omgeving, met een 

gemiddeld inkomen van minder dan € 3,- per dag. Veelal zijn dit éen ouder gezinnen, 

waarbij de moeder tussen de 15-19 jaar oud is. Onze focus ligt daarom op de volgende 

groepen. 

- Jonge vrouwen (15-22) en moeders; 

- Werkloze jongeren (18-35); 

- Kinderen. 

 

Onder 3.6. zullen wij uiteenzetten hoe we deze doelgroepen bereiken en welke 

ondersteuning zij krijgen binnen de verschillende programma’s.  

 
4.6. Projectspecificatie  

 

Het project Sustainable Kaapstad bestaat, net als Sustainable Diepsloot, uit de 

implementatie van programma’s op het gebied van gezondheidszorg, educatie en 

ondernemerschap. Naast de concrete resultaten binnen de verschillende programma’s 

beogen we, samen met u de fundering te leggen voor een zelfredzaam Philippi. Waarin 

de bewoners van Philippi vertrouwen krijgen in hún toekomst.  
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Een toekomst, die ze niet “overkomt”, maar waar ze zelf richting aan geven vanuit hun 

kracht. Van waaruit ze een leven kunnen opbouwen zoals wij dat in het Westen gewend 

zijn of als vanzelfsprekend beschouwen. Een Philippi waar lokale overheden en bedrijven 

Philippi en zijn bewoners als een mogelijkheid zien, betrokken zijn en waarin 

geïnvesteerd wordt, in de breedste zin van het woord. 

 
Op basis van onze reeds opgedane ervaring en behaalde successen met Sustainable 

Diepsloot en onze kennis van Philippi, zijn wij ervan overtuigd dat we deze doelstelling 

samen zullen behalen. Hieronder zullen we uiteenzetten hoe de verschillende 

programma’s bijdragen tot zelfredzaamheid  

 

Programma Gezondheidszorg 

 

Doel: toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg d.m.v. de inzet van een mobiele 

kliniek (MMK). 

 

Doelgroep: vrouwen, jongeren en kinderen 

50% van de vrouwen tussen de 15 en 18 jaar heeft minimaal 1 kind, en daarvan heeft 

1/3de HIV. 

 

Implementatie: het bieden van tandheelkundige -  en algemene zorg. Jongeren, 

voornamelijk vrouwen, zullen voorlichting krijgen op het gebied van seksualiteit en de 

gevolgen van tienerzwangerschappen en worden begeleid bij family planning. Indien een 

TBC of HIV/AIDS besmetting geconstateerd wordt, zullen we patiënten voor een periode 

van een jaar begeleiden of doorverwijzen, waar nodig. Handelingen als het vaccineren 

van kinderen, testen op HIV, maken van uitstrijkjes, begeleiden van zwangere vrouwen 

en doorverwijzingen naar specialisten als baarmoederhalskanker geconstateerd is, vallen 

onder onze zorg.  

 

Bereik: circa 7.500 patiënten op jaarbasis 
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Gewenst resultaat: Betere gezondheid van de inwoners van Philippi, het terugdringen 

van: het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar, het sterftecijfer als gevolg van TBC en 

HIV/aids, het aantal zwangerschappen onder tieners. Het laagdrempelig maken van 

zorg, doorbreken van taboes, en vergroten van kennis op het gebied van HIV/aids, TBC 

en tienerzwangerschappen. Indirect zal het verbeteren van de gezondheid ook leiden tot 

minder uitval op school/werk. Het creëren van lokale werkgelegenheid 

 

Note: De MMK biedt lokaal werkgelegenheid aan een verpleegster, een chauffeur en 

een data-capturer. Patiënten betalen een eigen bijdrage van R40 per consult. 

 

Programma Kleuteronderwijs 

 

Doel: het verbeteren van de kwaliteit van het kleuteronderwijs op 5 kleuterscholen en het 

uitbreiden/verbeteren van de huidige faciliteiten waardoor meer kinderen veilig naar 

school kunnen. 

 

Doelgroep: kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud.  

Jonge kinderen hebben nu vaak pas vanaf hun zevende jaar toegang tot formeel 

onderwijs.  

 

Implementatie: Initieel worden de docenten en hoofden van de scholen voor 5 maanden 

getraind, waarna gestart wordt met de implementatie van de nieuwe lesmethode. Dit stelt 

de kinderen in staat om op een structurele manier te leren. Als laatste wordt gestart met 

de verbouwing van de faciliteiten. De scholen zullen bestaan uit 2 tot 3 klaslokalen, 

toiletten voor jongens en meisjes, een keuken, een kantoor en een speelplaats. Wanneer 

dit gerealiseerd is, komt de school in aanmerking voor subsidie van de overheid.  

 

Bereik: 500 kleuters op jaarbasis  
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Gewenst resultaat: kwalitatief goed en formeel onderwijs op 5 kleuterscholen in Philippi. 

Subsidie van de overheid is gerealiseerd. Uitbreiding van het aantal kinderen dat bereikt 

wordt naar 500 op jaarbasis. Het voorkomen van achterstand op de basisschool in de 

Engelse taal. Het assisteren van oma’s in de community, wie momenteel voor de kleuters 

zorgen. Het creëren van lokale werkgelegenheid. 

 

Programma beroepsgerichte training  

 

Doel: het verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren door het geven van 

geaccrediteerde, beroepsgerichte trainingen.  

 

Doelgroep: (werkeloze) jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud. 

Minimaal 65% van de jongeren in Philippi is momenteel werkloos. Deze jongeren hebben 

vaak weinig educatieve achtergrond en geen werkervaring 

 

Implementatie: jongeren trainen op het gebied van ICT, fashion & design, callcenter 

vaardigheden en ondernemerschap. Alle trainingen zijn lokaal geaccrediteerd via SAQA 

(South African Qualification Authority7). Alumni worden geholpen met het vinden van een 

baan, of kunnen doorstromen naar de Business Hub voor het starten van hun eigen 

onderneming. 

 

Bereik: 500 jongeren  

 

Gewenst resultaat: terugdringen van jeugdwerkeloosheid onder jongeren in Philippi, 

inspelen op de lokale vraag door specialisme te bieden waarin jongeren snel een baan 

vinden, creëren van stageplaatsen bij lokale bedrijven, zichtbaarheid vergroten onder 

lokale bedrijven en overheid, indirect terugdringen van criminaliteit. Het creëren van 

lokale werkgelegenheid 

 

                                                
7 http://www.saqa.org.za 



  

 20 

 

 

Note: Het programma beroepsgerichte trainingen biedt lokaal werkgelegenheid aan 5 

trainers. Deelnemers betalen R150 per maand aan studiekosten voor de beroepsgerichte 

trainingen. 

 

Programma ondernemen 

 

Doel: verhogen van de levensstandaard van jonge ondernemers en hun families, door 

begeleiding, training en delen van netwerk met deze jongeren. Het faciliteren en 

begeleiden van startende ondernemers. 

 

Doelgroep: jongeren tussen de 18 en 35 jaar oud 

Minimaal 65% van de jongeren in Philippi is momenteel werkloos. Een deel van de jonge 

ondernemers lopen vast in het eerste jaar. 

 

Implementatie: faciliteren van: trainingen op het gebied van ondernemerschap, 

coaching, initiëren van netwerkbijeenkomsten, diensten zoals internet- en telefonie, 

Jaarlijks worden 100 ondernemers ondersteund bij het verkrijgen van een (verhoogd) 

inkomen. Indirect profiteren op jaarbasis 1000 mensen van een verbeterde 

levensstandaard n.a.v. dit programma. 

 

Bereik: direct 100 jonge ondernemers en indirect 1000 mensen (familieleden, 

medewerkers).  

 

Gewenst Resultaat: minimaal 50 nieuwe ondernemingen op jaarbasis, 

inkomensverhoging van gemiddeld R3000 (circa €200) per maand. Het terugdringen van: 

jeugdwerkeloosheid onder jongeren in Philippi, van de criminaliteit. Het creëren van 

lokale werkgelegenheid. Zelfredzaamheid van individuen en de gemeenschap als 

geheel. Verhogen van het zelfvertrouwen van jongeren in Philippi. 
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4.7. Exit-Strategy  
 

Onze doelstelling is om Philippi in 3-5 jaar tijd onafhankelijk te maken van externe steun. 

Deze zelfredzaamheid komt tot stand door de community onderdeel te laten zijn van de 

verandering. Sterker nog, zij staan centraal! Het betrekken van de lokale bevolking, 

overheden en bedrijven bij de implementatie van de Rhiza Cycle creëert eigenaarschap. 

Bewustwording ook een belangrijk aspect. In alles wat we doen hanteren we het principe 

“free but not for nothing”. Dit bekent dat we voor al onze programma’s een kleine 

bijdrage vragen van de begunstigden. Dit dekt niet alleen een deel van de kosten, maar 

op deze manier leren wij de mensen direct wat zelfredzaamheid betekent en hoe zij dit in 

stand kunnen houden.  

 

Zo betaalt iedere patiënt R40 per consult, betalen scholen een maandelijks bedrag van 

R500 voor de trainingen, investeren jongeren R150 per maand aan schoolgeld en vraagt 

de hub maandelijks R150 tot R250 huur van de jonge ondernemers. Jongeren, die een 

onderneming opstarten in samenwerking met Rhiza, dragen 5% van hun inkomsten af 

aan de hub, die de kosten van de hub zullen dekken. Daarnaast heeft de lokale overheid 

zich gecommitteerd aan het overnemen van de salarissen van het personeel van de 

Mobiele Kliniek na 3 jaar. De inkomsten van de consulten dekken de maandelijkse 

operationele kosten van de Mobiele Kliniek. Op deze manier is de kliniek binnen drie jaar 

volledig zelfredzaam. De kleuterscholen komen, na de renovatie en de transitie van 

informeel naar formeel onderwijs, in aanmerking voor vergoeding/subsidies van de 

overheid, wat de kosten dekt om de school draaiende te houden. En ook de 

beroepsgerichte trainingen zullen op termijn gegeven worden met financiering van de 

overheid.  

 

Tevens vloeien er, naast bovengenoemde inkomsten en subsidies, nog inkomsten terug 

naar de gemeenschap vanuit de lokale sociale onderneming, bijdragen uit CSR/CSI van 

lokale sponsoren en B-BBEE (Broad Based Black Economic Empowerment: voor meer 

informatie over B-BBEE kan u onderstaande link van de Department of Trade and 

Industry bekijken8). Dit alles tezamen maakt het mogelijk onze doelstelling te behalen en 

een zelfredzaam Philippi te garanderen binnen 3-5 jaar. 

 
                                                
8 http://www.dti.gov.za/economic_empowerment/bee.jsp 
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4.8. Randvoorwaarden 
 

Voor een succesvolle implementatie van Sustainable Kaapstad zijn een aantal 

randvoorwaarden opgesteld/geïdentificeerd: 

 

- Armoedegrens: De doelgroep valt onder de door ons gestelde armoedegrens. We 

begeleiden/focussen op gemeenschappen waar het gemiddelde inkomen van de 

lokale bevolking onder de € 3,- per dag ligt. 

- Lokale draagkracht: Door nauwe samenwerking met mensen uit verschillende lagen 

van de gemeenschap waarborgt het project de lokale betrokkenheid. Dit betekent dat 

we nauw contact onderhouden met lokale overheden en uitsluitend werken met 

mensen uit Philippi. Alle projecten dienen gedragen te worden door de lokale Ward 

councellors Tevens is het belangrijk dat er een overeenkomst met de lokale overheid 

gesloten wordt, zodat Rhiza zich 3-5 jaar na de start kan terugtrekken.  
- Efficiëntie: Binnen de gemeenschap geen andere stichtingen soort gelijke 

programma’s aanbiedt. Indien dat het geval is, zoals bijvoorbeeld in de sloppenwijk 

Alexandra het geval is, werken we liever met deze partijen samen, dan daadwerkelijk 

een nieuw project op te starten. Om overaanbod en inefficiëntie te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: de JOZi Business Hub geeft hoop aan lokale ondernemers in Diepsloot. 
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5. Risico’s en Mitigerende Maatregelen 

 
5.1. Risico’s 

 

De implementatie van een project als Sustainable Kaapstad en het werken in 

sloppenwijken in het algemeen, brengt risico’s met zich mee. Eén van onze core values 

is transparantie. Vandaar dat wij het het belangrijk vinden deze risico’s voorafgaand in 

kaart te brengen en met u te delen. Waarna we ook de mitigerende maatregelen, die wij 

treffen om het risico zo laag mogelijk te houden, toelichten. 

 

- Criminaliteit: helaas is criminaliteit nog steeds een risico in Zuid-Afrika en dus ook in 

Philippi. Onder 3.3. Sociaaleconomische Noodzaak werd reeds aangegeven dat in 

2017 meer dan 8192 misdaden begaan zijn in de sloppenwijk Philippi. Binnen de 

verschillende programma’s zijn dure elektronica aanwezig en dus zullen we een 

doelwit zijn betreffende diefstal. 

- Politieke Instabiliteit: er is de laatste jaren veel geschreven over de politieke leiders 

van Zuid-Afrika en dan met name met betrekking tot corruptie en instabiliteit. Er is in 

het huidige kabinet veel onrust en verdeeldheid. Dit resulteert ook in protesten van 

burgers voor het aftreden van de huidige president, Jacob Zuma. Deze politieke 

instabiliteit zorgt ook voor economische instabiliteit. Zuid-Afrika is recent door de 

rating agency Fitch Ratings en Standard & Poor’s gedeclasseerd naar Junk Status en 

de verwachting is dat Moody’s Investors Service dit in de komende maanden ook zal 

doen.  

- Extreme Armoede: Zuid-Afrika is het land met de hoogste inkomensongelijkheid ter 

wereld9. Dit betekent dat een relatief klein percentage (10%-20%) van de bevolking 

rijk is en de overige 80% arm tot extreem arm. Deze extreme armoede heeft vaak tot 

gevolg dat men bijvoorbeeld maar één keer op een dag eet. Een groot deel van de 

bevolking leeft van minder dan € 3,- per dag per dag. 
 
 
 

                                                
9 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2014&start=1981&view=chart 
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- “Township-mentaliteit”: Door de vele loze beloften, waar vooral de overheid zich 

schuldig aan maakt, zijn mensen in de sloppenwijken gedemoraliseerd. Tegelijkertijd  

verwacht de lokale bevolking veelal dat alles op een presenteerblaadje geserveerd 

wordt.  

- “Onrust”: Het gebrek aan service delivery door de overheid heeft onrust in de 

sloppenwijken tot gevolg. Dit uit zich o.a. in demonstraties. Ook is er soms sprake van 

Xenophobia attacks geweld richting immigranten. 

 
 

5.2. Mitigerende Maatregelen 
 

- Criminaliteit: allereerst zijn alle elektronica en andere materialen van waarde 

verzekerd tegen schade en diefstal. Hiernaast zijn al onze faciliteiten 24 uur per dag 

beveiligd. Het feit dat wij de gemeenschap assisteren zorgt er al voor dat er minder 

aandacht aan ons besteed wordt door criminelen.  

 

- Politieke Instabiliteit: Uiteraard kunnen wij de politiek niet direct beïnvloeden. Wat 

wij wel kunnen beïnvloeden is onze samenwerking met de lokale overheden. We 

sluiten vaak Service Level Agreements af met lokale overheden. Tegelijkertijd kunnen 

we onze begunstigden onderwijzen ten aanzien van politiek en mensenrechten.  

 

- Extreme Armoede: de Rhiza Cycle is erop gericht om extreme armoede tegen te 

gaan. Dit betekent onder andere dat, door ons model, lokale begunstigden een hoger 

gemiddeld inkomen krijgen en daardoor de cyclus van extreme armoede zullen 

verbreken.  

 

- Township-mentaliteit: geen van onze programma’s bieden wij gratis aan. Wij 

werken vanuit het principe “free but not for nothing” Dit betekent dat de begunstigden 

een kleine vergoeding betaling.  
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Deze vergoeding dekt bij lange na niet onze kosten, maar zorgt er wel voor dat wij de 

begunstigden een belangrijk economisch principe aanleren. Dit principe legt de basis 

voor een zelfredzame houding/ nieuwe mentaliteit die ze beter dient. 

 

- Onrust: binnen elke leefgemeenschap is één van onze personeelsleden de 

Community Liaison. Deze functie zorgt ervoor dat we in elke gemeenschap iemand 

hebben die met de lokale bevolking, de overheid en andere stakeholders in gesprek 

gaat. Hij of zij luistert naar knelpunten en zorgt ervoor dat er effectieve oplossingen 

voor problemen voorgedragen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: de lancering van onze nieuwste kliniek en business hub in Hani Park in de Free 

State. 
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6. Planning en Financiën  
 

Onder 3.4. zijn we al kort ingegaan op de 3 verschillende fasen waaruit Sustainable 

Diepsloot Johannesburg is opgebouwd. Graag maken we aan de hand van onderstaande 

planning de fasen gedetailleerd inzichtelijk zoals we nu van start willen gaan met 

Sustainable Kaapstad. 
 

6.1. Planning  
 

Activiteit Startdatum Einddatum Eindverantwoordelijk 
Communicatie met lokale 

gemeenschap en overheid 

01-08-2017 01-11-2017 Rhiza Zuid-Afrika & 

Gemeenschap Philippi 

Ontwikkeling van de 

projectstrategie 

01-08-2017 01-11-2017 Rhiza Zuid-Afrika & 

Stichting Rhiza 

Schrijven van het projectplan 01-03-2017 01-05-2017 Stichting Rhiza 

Fondsenwerving, aanvraag 

Net4Kids. 

10-01-2017 01-04-2018 Stichting Rhiza 

Projectimplementatie 01-05-2018 01-01-2021 Rhiza Zuid-Afrika 

 
6.2. Projectbegroting 

 

We hebben de projectbegroting hieronder per jaar in kaart gebracht. De bijdrage van u 

gaat naar de directe implementatie van het project. In jaar 1 zijn de kosten het hoogst in 

verband met de aanschaf van de Mobiele Medische Kliniek en de verbouwing binnen de 

verschillende projecten.  

 

De kosten in jaar 2 zijn vooral gericht op de implementatie van het project. Er zijn geen 

interieurkosten of verbouwingskosten.  In jaar drie zijn bijna 50% van de kosten van het 

project overgedragen aan lokale partijen. Dit kunnen de overheid, Ngo’s of de lokale 

gemeenschap zijn. Dit is tevens het jaar waarin wij onze exit-strategie toepassen. In jaar 

4-5 zullen de kosten van het project voor 100% door lokale partijen gedragen worden.



  
 

 

Hieronder vindt u de jaar en totale begroting. Er is tevens een cashflow overzicht 

beschikbaar, deze kunnen wij, indien gewenst, u als bijlage in een Excel format 

toesturen. 

 
Optie 1: Mobiele Kliniek, 5 kleuterscholen, Skills Academy en Business Hub 
 

Optie 1 is de duurste optie, maar is tegelijkertijd ook de optie met de hoogste impact in 

de gemeenschap. Binnen deze optie zullen jaarlijks circa 8.600 mensen geholpen 

worden door middel van kwalitatief goed onderwijs, gezondheidszorg, ondernemerschap 

en beroepsgerichte trainingen. In 2018 zullen de mobiele kliniek en skills academy 

geopend worden. In 2019 zullen vijf kleuterscholen geopend worden en in 2020 zal de 

hub haar deuren openen. In 2021 dient het project volledig onafhankelijk van Net4Kids 

en haar bedrijfspartners te fungeren. 

 

De totale kosten voor optie 1 bedragen: 

2018:   € 124.500,- 

2019:   € 102.200,- 

2020:   €   81.450,- 

Totaal:  € 308.150,- 
 

 
 

 

 

Mobiele Medische Kliniek

Omschrijving 		Prijs	p.st.		Aantal 2018	 2019	 2020	

Mobiele	medische	kliniek
Aanschaf	mobiele	medische	kliniek 55.000€							 1 55.000€													 -€																								 -€																								
Implementie	kliniek 700€													 12 8.400€															 8.400€															 3.600€															
Diesel 200€													 12 2.400€															 2.400€															 2.400€															
Verbruiksartikelen 100€													 12 1.200€															 1.200€															 1.200€															
Communicatie 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																								
Reiskosten 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																								
Administratie 320€													 5 1.600€															 1.600€															 -€																								
Elektriciteit	&	water 200€													 12 2.400€															 2.400€															 -€																								
Overige	algemene	projectkosten 200€													 12 2.400€															 2.400€															 -€																								
Totaal	mobiele	medische	kliniek 76.400€								 21.400€								 7.200€										
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Vijf	Kleuterscholen

Omschrijving 		Prijs	p.st.		Aantal 2018	 2019	 2020	

Verbouwen	scholen 7.500€									 5 -€																								 37.500€													 -€																								
Training	docenten 700€													 5 -€																								 3.500€															 -€																								
Implementatie	lesmethode 1.500€									 5 -€																								 7.500€															 7.500€															
Maandelijkse	kosten	onderwijs	materiaal 875€													 12 -€																								 10.500€													 10.500€													
Speelgoed,	buitenspeelgoed 650€													 5 -€																								 3.250€															 2.350€															
Reiskosten 250€													 5 -€																								 1.250€															 -€																								
Overige	algemene	projectkosten 100€													 12 -€																								 1.200€															 -€																								
Totaal	Onderwijs -€																	 64.700€								 20.350€								

Skills	Academy
		Prijs	p.	

st.		
Aantal 2018	 2019	 2020	

Verbouwing	Skills	Centre 20.000€							 1 20.000€													 		€	-			 -€																							
Inrichting 12.000€							 1 12.000€													 		€	-			 -€																							
Implementatie	Skills	Centre 600€													 12 7.200€															 7.200€															 3.600€															
Printen	van	werkboeken 2.500€									 1 2.500€															 2.500€															 2.500€															
Accreditatie	van	training 1.000€									 1 1.000€															 1.000€															 1.000€															
Communicatie 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																								
Reiskosten 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																							
Overige	algemene	projectkosten 200€													 12 2.400€															 2.400€															 -€																								
Totaal	Skills	Centre 48.100€								 16.100€								 7.100€										

Business	Hub
		Prijs	p.	

st.		
Aantal 2018	 2019	 2020	

	Verbouwing	Business	Hub	 25.000€							 1 -€																								 -€																							 25.000€													
Inrichting 8.000€									 1 -€																								 -€																							 8.000€															
Implementatie	Business	Hub 500€													 12 -€																								 -€																								 6.000€															
Internet	en	telefonie 100€													 12 -€																								 -€																								 1.200€															
Elektriciteit	&	water 100€													 12 -€																								 -€																								 1.200€															
Communicatie 500€													 3 -€																								 -€																								 1.500€															
Reiskosten 500€													 3 -€																								 -€																								 1.500€															
Overige	algemene	projectkosten 200€													 12 -€																								 -€																								 2.400€															
Totaal	Business	Hub -€																	 -€																	 46.800€								

Totaal	per	jaar 124.500€										 102.200€										 81.450€													

Totaal 308.150€																																																			 	
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Optie 2: 4 kleuterscholen en Skills Academy 
 

Binnen optie twee zullen jaarlijks circa 900 mensen direct geholpen worden door middel 

van kwalitatief goed onderwijs voor jonge kinderen en beroepsgerichte trainingen voor 

jongeren. In 2018 zullen vier kleuterscholen geopend worden en in 2019 zal de Skills 

Academy haar deuren openen. In 2021 dient het project volledig onafhankelijk van 

Net4Kids en haar bedrijfspartners te fungeren. 

 

De totale kosten voor optie 2 bedragen: 

2018:   €  48.100,- 

2019:   €  70.200,- 

2020:   €  27.450,- 

Totaal:  €145.750,- 
 

 

 

 
 

Vier	Kleuterscholen

Omschrijving 		Prijs	
p.st.		

Aantal 2018	 2019	 2020	

Verbouwen	scholen 7.500€					 4 -€																								 30.000€													 -€																								
Training	docenten 700€									 4 -€																								 2.800€															 -€																								
Implementatie	lesmethode 1.500€					 4 -€																								 6.000€															 7.500€															
Maandelijkse	kosten	onderwijs	materiaal 875€									 12 -€																								 10.500€													 10.500€													
Speelgoed,	buitenspeelgoed 650€									 4 -€																								 2.600€															 2.350€															
Reiskosten 250€									 4 -€																								 1.000€															 -€																								
Overige	algemene	projectkosten 100€									 12 -€																								 1.200€															 -€																								
Totaal	Onderwijs -€																	 54.100€								 20.350€								

Skills	Academy
		Prijs	p.	

st.		
Aantal 2018	 2019	 2020	

Verbouwing	Skills	Centre 20.000€							 1 20.000€													 		€	-			 -€																							
Inrichting 12.000€							 1 12.000€													 		€	-			 -€																							
Implementatie	Skills	Centre 600€													 12 7.200€															 7.200€															 3.600€															
Printen	van	werkboeken 2.500€									 1 2.500€															 2.500€															 2.500€															
Accreditatie	van	training 1.000€									 1 1.000€															 1.000€															 1.000€															
Communicatie 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																								
Reiskosten 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																							
Overige	algemene	projectkosten 200€													 12 2.400€															 2.400€															 -€																								
Totaal	Skills	Centre 48.100€								 16.100€								 7.100€										

Totaal	per	jaar 48.100€													 70.200€													 27.450€													

Totaal		
145.750€						
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Optie 3: Mobiele Kliniek 
 
Binnen deze derde optie hebben we gekozen voor de start van een mobiele kliniek. Door 

middel van deze kliniek zullen jaarlijks 7.500 mensen geholpen worden met kwalitatief 

goede primaire gezondheidszorg. De Kliniek zal in 2018 geopend worden en zal in 2021 

volledig onafhankelijk zijn van externe hulp, inclusief hulp van Net4Kids en haar 

bedrijfspartners. 

 

De totale kosten voor optie 3 bedragen: 

2018:   € 76.400,- 

2019:   € 21.400,- 

2020:   €   7.200,- 

Totaal:  €105.000,- 
 

 
 

6.3. Fondsenwervende activiteiten 
 

Behalve de fondsenwervende activiteiten voor de financiering van dit project in 

Nederland zijn we voor duurzaamheid van het project lokaal met de overheid, de 

gemeenschap en potentiele begunstigden in gesprek. Met (financiële) steun van deze 

lokale stakeholders is de verwachting dat, ook in Philippi, de lopende kosten na 3 jaar 

lokaal bekostigd worden en de projecten en de begunstigden binnen 5 jaar volledig 

onafhankelijk zijn van onze steun. 

 

Mobiele Medische Kliniek

Omschrijving 		Prijs	p.st.		Aantal 2018	 2019	 2020	

Mobiele	medische	kliniek
Aanschaf	mobiele	medische	kliniek 55.000€							 1 55.000€													 -€																								 -€																								
Implementie	kliniek 700€													 12 8.400€															 8.400€															 3.600€															
Diesel 200€													 12 2.400€															 2.400€															 2.400€															
Verbruiksartikelen 100€													 12 1.200€															 1.200€															 1.200€															
Communicatie 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																								
Reiskosten 500€													 3 1.500€															 1.500€															 -€																								
Administratie 320€													 5 1.600€															 1.600€															 -€																								
Elektriciteit	&	water 200€													 12 2.400€															 2.400€															 -€																								
Overige	algemene	projectkosten 200€													 12 2.400€															 2.400€															 -€																								
Totaal	mobiele	medische	kliniek 76.400€								 21.400€								 7.200€										
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6.4. Duurzaamheid van het project 
 

Zoals aangegeven is voor de duurzaamheid van het project de betrokkenheid van de 

overheid en het lokale bedrijfsleven cruciaal. Rhiza heeft reeds de contacten opgedaan 

in Zuid-Afrika die nodig zijn om deze duurzaamheid te creëren. Duurzaamheid draait om 

waarde creatie – en waarde is wat wij creëren door de mensen van Philippi de middelen 

te bieden die zij nodig hebben om iets toe te voegen aan de maatschappij.  

 

De beroepsgerichte trainingen zullen worden aangepast in overleg met de lokale 

werkgevers, de overheid zal nauw betrokken worden bij de verbetering van het onderwijs 

en samen zullen wij Philippi ‘sustainable’ maken. Duurzaamheid zit ook vooral in 

zelfredzaamheid, wat de aard is van onze projecten. Wij helpen de mensen om 

inkomsten te genereren, en leren ze daarbij om een percentage van hun inkomsten terug 

te laten stromen in de community. Zodat deze basis – die ze ontzettend heeft geholpen – 

kan blijven bestaan. 
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7. Terugkoppeling en Communicatie 

 

Goede communicatie en gedegen terugkoppeling van de vorderingen binnen de 

projecten is één van Rhiza’s speerpunten. De ervaring leert dat elke sponsor hiervoor 

zijn eigen structuur en wensen heeft. Wij spelen daar graag op in, door sponsoren en 

partnerorganisaties de mogelijkheid te bieden om maandelijks, per kwartaal, halfjaar of 

jaarlijks progressierapporten te ontvangen. Onze rapporten bevatten - naast de financiële 

update, projectvoortgang en statistieken - foto’s en verhalen van begunstigden, zodat u 

een goed beeld krijgt van de impact die uw investering heeft. 

 

Sinds dit jaar maakt Rhiza ook gebruik van 360 graden video’s om projecten op een 

unieke manier aan haar donateurs, sponsoren en geïnteresseerden te laten zien. Met de 

VR bril kunt u zelf lokaal een kijkje nemen en het gevoel ervaren er daadwerkelijk bij te 

zijn. Via onderstaande link krijgt u een idee van een dergelijke update van het Diepsloot 

project: https://www.youtube.com/watch?v=BcKJWLeRyMM.  

 

Uiteraard kunt u door het jaar heen ook via nieuwsberichten, onze website en facebook 

op de hoogte blijven. Naast al deze moderne manieren van communicatie, is Rhiza er 

een voorstander van om ‘ouderwets’ face-to-face’ contact te hebben met sponsoren en 

partners, om ze zo persoonlijk op de hoogte te stellen van de vorderingen binnen de 

projecten. Indien dit gewenst is, en de vaak drukke schema’s het toelaten, kunnen we 

hier momenten voor plannen door het jaar heen. 

 

Bedrijven hebben bij de verschillende opties de mogelijkheid om logo’s bij de 

verschillende projecten te plaatsen voor de zichtbaarheid van het bedrijf, alsmede voor 

duidelijke en transparante communicatie betreffende de betrokkenheid bij het project. 

 

 

 

 

 

 



  

 33 

Conclusie 

 

Het project Sustainable Kaapstad is gericht op de zelfredzaamheid van de sloppenwijk 

Philippi. Door de implementatie van de Rhiza Cycle is het mogelijk Philippi binnen 5 jaar 

onafhankelijk te maken van externe steun. 

 

Zelfredzaamheid begint met ownership. Eén van de sterke punten van Sustainable 

Kaapstad is dat alle programma’s geïmplementeerd worden in nauwe samenwerking met 

de lokale bevolking, overheden en bedrijven, waardoor er lokaal draagkracht ontstaat en 

de basis wordt gelegd voor zelfredzaamheid. Een ander belangrijk resultaat wat 

Sustainable Kaapstad beoogt, is dat de begunstigden niet alleen meer mogelijkheden 

krijgen in hun leven, maar dat zij tevens meer zelfvertrouwen en levensvreugde ervaren. 

 

Op basis van onze reeds opgedane ervaring en behaalde successen met Sustainable 

Diepsloot én onze kennis van Philippi, zijn wij er van overtuigd dat we met hulp deze 

doelstelling zullen behalen. En dat we, samen met uw hulp, van Philippi weer de “belofte” 

kunnen maken die ooit beoogd was. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent geworden 

over Sustainable Kaapstad als wij en dat u overtuigd bent van/ gelooft in de noodzaak, 

maar zeker ook van/in de impact die uw investering/steun op lange termijn zal hebben op 

de levens van individuen en de gemeenschap als geheel. 

 

Namens het bestuur van Stichting Rhiza en de begunstigden van Philippi,  

Met vriendelijke groet, 

 

Robbert Popken 

Bestuurslid Stichting Rhiza 

 

 

“It always seems impossible until it’s done” – Nelson Mandela 

 
 


