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Projectbeschrijving
HomePlan heeft samen met haar lokale partner Southern African Catholic Bischop’s Conference (SACBC) 10 huizen 
gebouwd in Pomeroy, 11 huizen in Maria Ratschitz en 10 huizen in Swaziland voor kwetsbare (kind)gezinnen waaronder 
veel weeskinderen en kinderen met hiv-aids. De bijdrage van de Stichting Vrienden van de Alpentocht is gebruikt voor 
de financiering van de bouw van totaal 19 huizen in Pomeroy, Maria Ratschitz en Swaziland.  

Projectnaam Een veilig huis voor kwetsbare kinderen in 
Zuid-Afrika en Swaziland

Locaties Pomeroy 
Maria Ratschitz
Swaziland

Projectpartner Southern African Catholic Bishops’ Conference

Planning aantal woningen 10 huizen in Pomeroy
10 huizen in Maria Ratschitz
10 huizen in Swaziland

Realisatie aantal woningen 10 huizen in Pomeroy (8 huizen door Stichting Vrienden 
van de Alpentocht)
11 huizen in Maria Ratschitz (4 huizen door Stichting 
Vrienden van de Alpentocht)
10 huizen in Swaziland (7 huizen door Stichting Vrienden 
van de Alpentocht)

Aantal bewoners 31 (kind)gezinnen met gemiddeld vijf gezinsleden, totaal 
155 personen (19 (kind)gezinnen, dus ongeveer 95 
personen, ondersteund door Stichting Vrienden van de 
Alpentocht)

Bouwperiodes Pomeroy: januari tot en met september 2017
Maria Ratschitz: april tot en met september 2017
Swaziland: december 2017 tot en met aprill 2018

Begroting projecten € 104.856,- (€ 3.495,- per huis)

Realisatie projecten € 103.752,-  (€ 3.347,-  per huis)

Uw bijdrage € 64.270,-



Financiële verantwoording
De totale kosten per huis zijn € 148,- lager uitgevallen dan begroot. Dit is deels te danken aan een gunstiger wissel-
koers. Verder is het de projectpartner gelukt de materialen goedkoper in te kopen dan begroot en zijn er geen onvoor-
ziene kosten gemaakt. Dit overschot is besteed aan het bouwen van een extra huis in Swaziland. 

Huisvesting voor kwetsbare gezinnen
Sinds 2004 bouwt HomePlan huizen voor de meest kwetsbare gezinnen in Zuid-Afrika en in 2011 is HomePlan gestart 
met de bouw van huizen voor de meest kwetsbare gezinnen in Swaziland. Het gaat daarbij om wezen die hun ouders 
door hiv-aids verloren zijn of om verwaarloosde kinderen. Een hele generatie is weggevaagd door het aidsvirus, waar-
door een groot aantal kinderen, vaak al op zeer jonge leeftijd, wees geworden is. Traditioneel wonen zij dan noodge-
dwongen bij hun grootouder(s), maar dikwijls zelfs alleen. Deze zogenaamde kindgezinnen zijn helemaal op zichzelf 
aangewezen. 
Het bouwen van huizen gebeurt in nauwe samenwerking met de SACBC. Deze organisatie komt in aanraking met de 
allerarmsten, omdat ze werkt in afgelegen gebieden waar het ANC geen huisvestingsprojecten doet. 
De huizen die gebouwd zijn, zijn tweekamer woningen van 24m2 en hebben gestucte baksteenwanden met een 
golfplaten dak, een betonnen vloer, een houten deurkozijn met deur en twee ramen per vertrek. De hulpbehoevende 
families krijgen via HomePlan een veilig thuis en SACBC zorgt voor de begeleiding van deze families. Broertjes en 
zusjes kunnen onder één dak wonen en hebben door de twee aparte ruimten voldoende privacy. Hierdoor kunnen zij 
ook beter studeren, wat hun schoolresultaten ten goede komt. Tevens zorgt een bijbehorende watertank bij het huis 
ervoor dat de bewoners water hebben voor huishoudelijk gebruik en bijvoorbeeld een moestuin kunnen aanleggen. 
Er zit zo nodig ook een pit-toilet bij het huis. Heel belangrijk is het slot op de deur, wat zorgt voor een gevoel van veilig-
heid bij de kinderen. 

Ondersteuning door hulpmama’s
Er is een groot netwerk van hulpmama’s die zorgdragen voor hulpbehoevende families waaronder veel kinderen. De rol 
van een hulpmama is vergelijkbaar met die van een maatschappelijk werker. De hulpmama’s krijgen een korte opleiding, 
wonen nabij de betreffende weeskinderen en ontfermen zich over hen. Vaak stuiten de hulpmama’s op grootmoeders 
die voor hun wees geworden kleinkinderen zorgen die in mensonterende omstandigheden leven. De hulpmama’s 
verlenen basiszorg waaronder het toedienen van medicijnen en checken de gezondheid van de gezinsleden. De hulp-
mama’s houden ook de voeding van de kinderen in de gaten en zorgen zo nodig voor voedingsmiddelen. Verder regelen 
de hulpmama’s dat de kinderen naar school gaan. Met de nodige zorg, aandacht en liefde van de hulpmama’s krijgen 
de kinderen hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen terug. 
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Bouwen voor families in Pomeroy 
HomePlan heeft in Pomeroy vanaf januari tot en met september 2017 tien huizen gebouwd in Pomeroy. Pomeroy is een 
gemeenschap in het Umzinyathi district in Kwazulu Natal. De extreme armoede in het gebied is mede veroorzaakt door 
het vele geweld dat hier in het verleden plaats vond. In de jaren ’80 was er praktisch continu een burgeroorlog gaande. 
Dit heeft een direct effect gehad op het opleidingsniveau. Veel kostwinners zijn het gebied ontvlucht waardoor families 
uit elkaar zijn gereten. Hier wonen veel ouderen, in de leeftijd van 60 tot 95 jaar, die noodgedwongen de zorg dragen 
voor hun weesgeworden kleinkinderen. HomePlan heeft al tientallen van deze kwetsbare gezinnen aan een 
veilig en degelijk onderkomen geholpen. 

Tien families hebben in 2017 een nieuw HomePlan huis gekregen met bijbehorende watertank en pit-toilet. Drie families 
hiervan stellen we hieronder uitgebreid aan u voor.

Familie Mbatha bestaat uit 14 kinderen zonder ouders. De kinderen zijn van één vader en van drie verschillende 
moeders. Hun vader was met drie vrouwen getrouwd, twee daarvan zijn gestorven en één vrouw is er vandoor gegaan. 
Het enige inkomen in dit gezin bestaat uit de uitkeringen voor de zes jongste kinderen. De oudste jongen is getrouwd, 
maar zijn vrouw zorgt niet voor dit kindgezin. Het gezin woonde in twee bouwvallige hutten en heeft twee HomePlan 
huizen gekregen. Ze zijn erg blij met de nieuwe huizen, omdat ze nu een veilig en degelijk onderdak hebben. Tijdens 
het  veldbezoek van de directeur Marike van Seeters en de fondsenwerver Pauline Ebing in september 2017 hebben we 
gezien dat de kinderen  de huizen goed schoon houden en dat de huizen zijn opgeruimd. Er hangt zelfs vitrage voor de 
ramen. De oudste twee meisjes van 19 jaar verzorgen de jongere kinderen. De één kookt en de ander wast de kinderen 
en neemt ze mee naar de kliniek. De kinderen dromen van een betere toekomst en werken hard op school. Het oudste 
meisje wil dokter worden en een ander meisje wil bij de politie. We zijn heel benieuwd of het hen lukt om hun dromen uit 
te laten komen. 
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een aantal kinderen van familie Mbatha voor het nieuwe huis Marike van Seeters op bezoek bij het gezin



De Khuzwaya familie bestaat uit een moeder met vier kinderen. Het oude huis is bouwvallig en heeft allerlei 
scheuren. Het is zelfs zo erg dat één muur bijna instort. De moeder is ziek en ze hebben bijna geen spullen in het huis. 
Het schooluniform van de kinderen bewaren ze in het huis van de buren, omdat het in hun eigen huis vies zou worden.  
Ze hebben inmiddels een nieuw HomePlan huis betrokken waardoor ze nu in een degelijk en schoon huis kunnen 
wonen. Ze hoeven zich geen zorgen meer te maken over de staat van hun huis. 

De Shezi familie bestaat uit zeven kinderen zonder ouders. Ze leven in een krot dat zeer bouwvallig is. De meisjes 
wonen in het huis met hun eigen kinderen. De vier jongens moeten daardoor in het huis van de buren slapen. 
Omdat het nieuwe huis twee ruimten heeft, kunnen zowel de jongens en meisjes weer bij elkaar slapen in één huis. 
Ze hoeven zich gelukkig geen zorgen meer te maken dat hun huis instort.

Veel kinderen in deze kwetsbare gezinnen worden ondersteund door de hulpmama’s die begeleid worden door de  
zusters Augustinessen. Daarnaast is HomePlan in 2016 in deze regio betrokken geraakt bij de opzet van een compu-
terschool en er volgen nu elk half jaar ongeveer 35 jongeren een computeropleiding. Tientallen jongeren hebben al een 
internationaal erkend computercertificaat behaald en een aantal daarvan is doorgestroomd naar tertiair onderwijs of 
heeft een baan gevonden.
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moeder Khuzwaya voor het oude huis het nieuwe huis van het gezin

het krot waar nauwelijks iets van over is het nieuwe huis dat naast het oude krot is gebouwd
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Families in Maria Ratschitz onderdak
HomePlan heeft in Maria Ratschitz samen met de SACBC 11 huizen gebouwd in afgelegen plattelandsgemeenschap-
pen zoals Driefontein en Kwasithole Farm. De armoede is hier enorm en de meeste mensen zijn afhankelijk van de 
kinderbijslag. Er heerst een zeer hoge werkloosheid en veel kostwinners moeten migreren naar verafgelegen steden 
om een baan te bemachtigen. Er zijn veel getroffenen door hiv/aids en tuberculose en daardoor is bijna 15% van de 
kinderen in de gemeenschappen wees. De kwaliteit van de (overheids) scholen en van de gezondheidszorg is slecht. Er 
is vaak geen toegang tot drinkwater. De meeste huizen zijn tijdelijke mensonwaardige onderkomens van modder en wil-
gentenen. Sommige mensen wonen zelfs in krotten van golfplaat. 11 families hebben in 2017 een nieuw HomePlan huis 
gekregen met bijbehorende watertank en een pit-toilet. Twee families hiervan stellen we hieronder uitgebreid aan u voor. 

De Makhunga familie bestaat uit de grootmoeder Dina, haar schoondochter Gabisile en haar kinderen van 4 en 10 
jaar oud. De zoon van Dina is vorig jaar overleden. Ze zijn afhankelijk van een pensioen en van de kinderbijslag voor 
één kind. Hun huisje van modder werd verwoest gedurende de heftige regens in januari 2017. Ze deelden daarna een 
bouwvallig hutje en de verwachting was dat dit zou bezwijken bij de volgende regen. Ze hadden dus dringend een nieuw 
huis nodig.
De grootmoeder is erg blij met het nieuwe huis, omdat ze nu weer rustig kan slapen. Vroeger als er wind was, hield ze 
buiten de wacht bij het oude huis, omdat ze zich zorgen maakte. Ze hebben woorden tekort om hun geluk uit te druk-
ken. Het is nu de bedoeling om de schoondochter te ondersteunen bij het starten van een groentetuin. 

    Familie Makhunga tijdens de sleuteloverdracht van het nieuwe huis

De Shabalala familie bestaat uit Phiwe, een alleenstaande vader, en zijn twee dochters, Lindiwe van 25 jaar en 
Thembsile van 23 jaar oud en zijn kleinkinderen van 3 en 6 jaar oud. Phiwe werd door zijn vrouw verlaten toen zijn 
kinderen nog jong waren. Zijn vrouw trouwde met een andere man en is drie jaar geleden gestorven. Lindiwe heeft een 
dochter van 6 jaar en is na haar examen op de middelbare school verdwenen en heeft haar kind achtergelaten bij haar 
vader. Thembsile heeft een heel verlegen kind van 3 jaar en dit jongetje heeft tuberculose en krijgt daar medicijnen voor.  

e

       De kleinkinderen van Phiwe
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Het enige inkomen in dit gezin is de kinderbijslag voor één kind. De familie had een hut van modder die uit één ruimte 
bestond en die in slechte staat verkeerde en zelfs instortte nadat ze de aanvraag voor een nieuw huis hadden inge-
diend. Ze hadden al alle hoop op een betere toekomst verloren.
Het nieuwe huis gaf hen weer hoop en energie. Het leidde er zelfs toe dat ze het heft in eigen handen namen en een 
nieuwe hut van modder gingen bouwen. Bij de overhandiging van het nieuwe huis aan de vader, liet hij merken dat hij 
ontzettend blij met het nieuwe HomePlan huis en gaf hij aan dat hij het zelf schoon zou houden.

Veel kinderen in deze kwetsbare gezinnen worden ondersteund door de hulpmama’s die begeleid worden door de 
Franciscaanse Nardini zusters. Daarnaast is HomePlan in 2016 in deze regio betrokken geraakt bij de opzet van een 
computerschool en er volgen nu elk half jaar ongeveer 35 jongeren een computeropleiding. Tientallen jongeren hebben 
al een internationaal erkend computercertificaat behaald en een aantal daarvan is doorgestroomd naar tertiair onderwijs 
of heeft een baan gevonden.

Bouwen voor families in Swaziland
Swaziland is één van de armste landen in de wereld. Van de bevolking leeft 69% onder de armoedegrens. Swaziland is 
zwaar getroffen door hiv/aids, ruim 29% van alle volwassenen is geïnfecteerd. Een hele generatie is weggevaagd door 
het aidsvirus, waardoor een heel groot aantal kinderen, vaak al op zeer jonge leeftijd, wees geworden is. Traditioneel 
wonen zij dan noodgedwongen bij hun grootouder(s), maar dikwijls zelfs helemaal alleen. Deze zogenaamde kindgezin-
nen zijn helemaal op zichzelf aangewezen. Zij hebben niemand om op terug te vallen.

HomePlan heeft in 2016 en 2017 met succes 10 huizen gebouwd in plattelandsgemeenschappen in de buurt van 
de stad Manzini. De families wonen daar op 500 meter van elkaar op een droog en stenig stukje land omgeven door 
oerwoud. De wegen zijn slecht en niet verhard en zijn in de regentijd slecht toegankelijk. De armoede is enorm in deze 
afgelegen gemeenschappen en de armste gezinnen zijn afhankelijk van de goedheid van hun buren, omdat er geen kin-
derbijslag bestaat in Swaziland. Alleen ouderen boven de 60 jaar ontvangen een onregelmatige uitkering. Veel families 
kunnen hun kinderen niet naar school laten gaan, omdat ze het schoolgeld en het schooluniform niet kunnen betalen. Er 
heerst een zeer hoge werkloosheid en veel mensen kunnen alleen af en toe wat geld verdienen door een klus te doen. 
Verder is droogte een groot probleem en veel families lijden honger. Families hebben geen elektriciteit, stromend water 
en aansluiting op riolering. Sommige families halen water bij een tappunt, de meeste families halen water uit de rivier. 
Ook hebben veel families te weinig inkomen om de kosten van gezondheidszorg te kunnen betalen. De meeste huizen 
zijn tijdelijke bouwvallige mensonwaardige onderkomens van modder en stokken.

Familie Shabalala tijdens de sleuteloverdracht



Tien families hebben in 2017/2018 een nieuw HomePlan huis gekregen met bijbehorende watertank en zo nodig een 
pit-toilet. Twee families hiervan beschrijven we hieronder uitgebreid. 

De familie Ndimandze bestaat uit een grootmoeder en 6 kleinkinderen die wees zijn. De familie is afhankelijk voor eten 
van voedselpakketten die ze soms van de buren krijgen. Vooral de jongens hebben flink meegeholpen bij de bouw van 
het huis en daardoor verliep het bouwproces sneller dan gepland. Het gezin is erg dankbaar dat ze een huis hebben 
gekregen. Enige tijd na de bouw van het huis bezochten medewerkers van Caritas hen om te horen hoe het huis hun 
leven veranderd heeft. De situatie van de familie is ontzettend verbeterd. De watertank bij het huis maakte het voor hen 
mogelijk om een groentetuin te beginnen. Ze hebben nu een groentetuin met spinazie erin en zelfs een paar fruitbomen 
(die ze van een andere organisatie hebben ontvangen). De grootmoeder vertelt dat de leden van de gemeenschap hen 
nu eindelijk als normale leden van de maatschappij behandelen. Dit was niet het geval toen ze verbleven in het oude 
huis dat bijna in elkaar viel van ellende. Verder gaf ze aan dat ze nu vredig kunnen slapen zonder angst voor slangen 
in het huis. Bovendien is het zelfvertrouwen van haar kleinkinderen, vooral van hen die op de middelbare school zitten, 
toegenomen. Omdat haar kleinkinderen vroeger bang waren om gepest te worden, vanwege de bouwvallige situatie van 
het oude huis, brachten ze geen vrienden mee naar huis om samen huiswerk te maken. De grootmoeder vertelt dat de 
resultaten van haar kleinkinderen enorm verbeterd zijn, omdat ze in het nieuwe huis nu wel samen met hun vrienden 
kunnen studeren. De kleinkinderen zelf vertellen dat ze heel blij zijn met het nieuwe huis, omdat ze nu ook in het regen-
seizoen kunnen studeren. Dit was vroeger niet mogelijk, omdat het oude huis lekte als het regende. 

    Kleinkinderen voor het nieuwe huis met watertank
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                 Grootmoeder voor het oude huis

 Kleinkinderen voor het nieuwe pit-toilet



Familie Ndlandla bestaat uit een grootmoeder en 4 kleinkinderen die wees zijn. Hun situatie was verschrikkelijk. Het 
nieuwe huis heeft hen weer hoop gegeven op een betere toekomst. Ze geven aan dat ze erg gelukkig zijn met het nieu-
we huis, omdat ze nu weer als mensen behandeld worden door de andere leden van de gemeenschap. De kleinkinde-
ren vertellen dat door het nieuwe huis hun schoolresultaten zullen verbeteren, omdat ze nu weer goed kunnen studeren. 
Vanwege de 2 kamers in het huis, kunnen ze nu ook s’ avonds ongestoord hun huiswerk doen. Door het gebrek aan 
inkomen is dit gezin zelfs niet in staat eten kopen. Caritas Swaziland zal de kinderen een beurs geven, zodat ze hun 
schoolgeld kunnen betalen en naar school kunnen gaan. Verder zal Caritas dit gezin helpen om een groentetuin te star-
ten, zodat ze hun eigen groente kunnen gaan telen.  

Wij willen jullie mede namens de begunstigde families heel hartelijk danken voor jullie fantastische bijdrage aan deze 
projecten. Dankzij jullie steun hebben bijna 100 kwetsbare kinderen en volwassenen weer een veilig en degelijk huis 
en kunnen ze op weg gaan naar een betere toekomst. We hopen ook in de toekomst op jullie steun te mogen rekenen. 
Mochten jullie extra informatie wensen, dan kunnen jullie contact met ons opnemen.

CONTACTGEGEVENS
Ir. Pauline Ebing
Fondsenwerver 
076 5736 739
06 417 90565
pauline@homeplan.nl
www.homeplan.nl

Bezoekadres 
Steenen Hoofd 63  
4825 AJ  Breda 

Tel: +31 (0)76 5736 736  
info@homeplan.nl   homeplan.nl 
IBAN: NL 35 RABO 0188 9530 00

Postadres 
Postbus 6849  
4802 HV  Breda 

Colofon
Heeft u vragen? Neem dan contact 
met ons op:
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