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op weg in 2018 

Na een aantal maanden van voorbereidingen, is het op 11 januari 2018 zover: het voltallige bestuur van 

stichting ElizaYo is aanwezig bij notaris Herweijer te Kampen om de oprichtingsacte van de stichting te 

tekenen.  

 

Een bijzonder moment want hierdoor worden plannen concreet en krijgen alle voorbereidingen een 

doel. We delen namelijk met elkaar de droom van twee plaatselijke kerken in Kaapstad, Zuid-Afrika die 

in de wijk Beverley Hills in Strand de handen in één hebben geslagen. De Helderbergkerk uit Sommerset-

West en de VGK-kerk van Strand willen door middel van een leerwerktraject de vele kansarme jongeren 

in deze wijk toekomst bieden. Stichting ElizaYo zal “dat project, voornamelijk financieel maar ook op 

andere manieren, ondersteunen vanuit de geloofsovertuiging dat God mensen de opdracht en 

bewogenheid geeft om in liefde om te zien naar medemensen dichtbij en ver weg” (einde citaat 

oprichtingsacte).  

 

Het project, dat onder verantwoordelijkheid valt van de Zuid-Afrikaanse ANBI-organisatie Helderberg 

Uitreik, zal in de komende jaren moeten worden opgezet, gecontinueerd en uitgebouwd worden. Met 

dit doel zullen Herman en Henrien Lindhout, samen met hun gezin, naar Zuid-Afrika reizen en als 

vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van Helderberg Uitreik aan de slag gaan.  

 

aan de slag  

Het jaar 2018 staat voor stichting ElizaYo vooral in het teken van het beschikbaar stellen van voldoende 

financiële middelen om Helderberg Uitreik te helpen het project op te starten.  

Daarnaast wordt de samenwerking tussen de twee Zuid-Afrikaanse kerken en stichting ElizaYo op- en 

uitgebouwd. Wanneer er voldoende financiële middelen zullen zijn, kunnen Herman en Henrien 

Lindhout vertrekken om het project op te starten. 

 

De gesprekken met Helderberg Uitreik en VGK-Strand vinden voornamelijk via email plaats. Een prettige 

bijkomstigheid is dat het Zuid-Afrikaans voor ons als Nederlanders goed te lezen en te begrijpen is en 

dat omgekeerd voor hen hetzelfde geldt voor het Nederlands. Waar nodig tolkt Herman Lindhout voor 

ons en omgekeerd is hij de spreekbuis namens de Zuid-Afrikaanse projectleiding. We ondertekenen met 

elkaar een “memorandum of understanding” waardoor stichting ElizaYo en Helderberg Uitreik een 

samenwerking aangaan.  

 

In Nederland gaan we aan de slag om voldoende financiële middelen te vinden om ons doel te bereiken. 

In de eerste plaats werven we sponsors en donateurs die een vast bedrag per maand, per jaar of andere 

termijn toezeggen. Zij vormen inmiddels een betrokken basis voor ons stichtingswerk. Daarnaast zijn er 

een aantal bedrijven, die het ElizaYo-project een warm hart toedragen en het project willen sponsoren. 

Een deel van deze sponsorgelden is bestemd voor concrete projectdoelen, zoals de aanschaf van een 

auto en gereedschap voor het project. Ook worden er op scholen en in kerken acties georganiseerd, al 

dan niet met medewerking van onze werkgroep fondsenwerving. Al snel zijn we stil van verwondering 

dat er zoveel mensen en kinderen hun steentje bij willen dragen... 

 

Als stichting vergaderen we gedurende dit jaar zo’n één keer per maand. Onze groeiende achterban 

houden we op de hoogte door middel van digitale nieuwsbrieven, facebookberichten en onze website. 

We voelen ons gedragen en gezegend dat we in relatief korte tijd mooie ontwikkelingen mee maken. 

 

kansarme jongeren in Zuid-Afrika op weg naar een toekomst met perspectief                                                                            



 

onze missie krijgt vorm 

Ondertussen werken we, in het vertrouwen dat de benodigde financiële middelen er zullen komen, 

samen met Herman en Henrien Lindhout aan de voorbereidingen voor hun vertrek en vestiging in Zuid-

Afrika. Huisvesting wordt gevonden, scholen voor de kinderen worden benaderd en de zeecontainer 

wordt volgepakt met persoonlijke spullen en materiaal voor het project. In de vroege zomer worden de 

tickets geboekt en op 1 oktober vliegt de familie Lindhout, na een mooie zegendienst in hun kerkelijke 

thuisgemeente en afscheidsmomenten met familie en vrienden, naar Zuid-Afrika. 

 

Zodra Herman en Henrien en hun gezin zich gesetteld hebben, worden de eerste contacten gelegd. Dhr. 

Jansie Moolman wordt namens Helderberg Uitreik mede-projectleider van het ElizaYo-project. Hij heeft 

een groot zakelijk netwerk en daarnaast heeft hij veel ervaring in het begeleiden van mensen in de 

zoektocht naar de juiste en passende baan. Henrien houdt zich vooral bezig met de pré-school. 

Daarnaast zal Henrien ook het leer-werktraject “huishouding en textiel” opzetten en begeleiden. Herman 

richt zich op de leerwerk-trajecten “bouw” en “groen”. En samen zullen ze het communitywork voor hun 

rekening nemen. Om op deze manier het verschil te maken tussen overleven en leven, kansarm te 

veranderen in kansrijk… en samen met de jongeren op weg te gaan naar een toekomst met perspectief! 

 

Terugkijkend naar 2018 kunnen we niet anders dan in verwondering en met dankbaarheid volmondig 

erkennen dat we als stichting door God gezien zijn. Waar vragen rezen, kwam God met antwoorden. 

Waar we problemen ontdekten, zorgde God voor een oplossing. Waar ons bankafschrift een lege 

bankrekening liet zien aan het begin van ons stichtingsjaar, werken we nu, Goddank, aan een 

jaarrekening met prachtige cijfers. Waar bezorgdheid en onzekerheid in ons hart overheersten, 

ervaarden we in God rust en kregen we moed. In Zijn perspectief hebben we als stichting en project 

zeker toekomst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


