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Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea 
Van Miereveltstraat 61 
7312 RX  APELDOORN 
 
Apeldoorn, 28 juli 2010 
 
 
 
Geachte lezer,  
 
 
Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie en in het bijzonder de Malealea vallei in 
Lesotho. 
 
Met het lezen van dit verslag krijgt u inzicht in de doelstellingen van Stichting 
Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea, onze activiteiten en de bereikte resultaten. 
 
Op de volgende pagina's kunt u lezen wat de resultaten van de stichting het afgelopen jaar zijn 
geweest. 
 
In dit boekjaar heeft de stichting wederom een donatie gedaan aan de Malelea Development 
Trust ten behoeve van diverse lokale projecten, met name de bouw van klaslokalen voor de 
Litsokeleng School. 
 
De verwachting is dat het komende jaar door toename van de donaties de door ons aan te 
wijzen projecten financieel verder kunnen worden ondersteund.  
 
G. Heijkoop 
voorzitter 
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1 ALGEMEEN 
 

Oprichting stichting 
 
Op 18 januari 2007 is de Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea opgericht.  
 

Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen in Nederland en/of daarbuiten voor 
ontwikkelingsprojecten in Lesotho, in het bijzonder in de Malealea-vallei. 
 

Vermogen 
 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
 
- vergoedingen voor door de stichting georganiseerde activiteiten en verrichte diensten;  
- donaties en subsidies; 
- schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- alle andere verkrijgingen en baten 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de onderstaande personen: 
 
- de heer G. Heijkoop, voorzitter; 
- de heer H.A. Bolt, secretaris; 
- de heer L.A.M. Engelen, penningmeester. 
 
Eind 2009 is de heer C.J. Klein gevraagd om zich in te zetten voor SOLMA. Hij heeft dit 
toegezegd en zal zich bezighouden met het opzetten van een website voor projectadoptie, 
gericht op fondsenwerving speciaal bij het midden- en kleinbedrijf en particulieren. 
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2 Verslag van de projecten van SOLMA in 2009 
 
Het jaar 2009 stond voor SOLMA in het teken van de Litsokeleng School in de Malealea vallei. 
De Litsokeleng School is een lagere school voor leerlingen uit dorpjes in de wijde omgeving. De 
kinderen lopen soms meer dan een uur om bij de school te komen. 
 

Begin 2008 hadden we 
de school bezocht na 
een verzoek van 'Me 
Mapheello Maema, de 
hoofdonderwijzeres, 
voor de bouw van vier 
nieuwe klaslokalen.Wat 
we daar zagen was 
schokkend. Oude, 
vervallen gebouwtjes, 
deuren die helemaal uit 
de sponning lagen, geen 
toiletten, en dat voor 
een school met 200 
leerlingen. 'Me 
Mapheello liet ons alles 
zien. De lokalen hadden 

kleine raampjes waar geen licht door kwam, er 
was vrijwel geen meubilair, behalve in de 
hoogste klas en de kerk die doordeweeks als 
klaslokaal dienst deed. De kleinere kinderen 
moesten achter een afscheiding van oude 
meelzakken zitten, vrijwel helemaal in het 
donker. Daar kon toch geen les gegeven worden! 
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Met de aannemers die ook mee gingen bespraken we waar er nieuwe klaslokalen konden 
worden gebouwd. Er was een open terrein vóór het beste klaslokaal waar genoeg ruimte was 
om vier lokalen te bouwen. 

 
De aannemers dienden hun 
offertes in en we kregen hulp bij 
het evalueren van de drie offertes 
die uitgebracht waren. De 
goedkoopste offerte was van Ntate 
(meneer) Clemens Mafantiri, een 
aannemer uit Mafeteng, de 
hoofdstad van het district waar 
Malealea toe behoort. 
 
Een tijd lang gebeurde er niet veel. 
Bij de 1% Club, een soort 
Marktplaats voor kleine 
ontwikkelingsprojecten op Internet, 
dienden we een project in voor het 
bouwen van de toiletgebouwtjes, 
één voor de meisjes met vijf 

toiletjes, één voor de jongetjes, ook met vijf toiletjes, en één voor de onderwijzers. Maar toen 
we eind 2008 weer in Malealea waren, bleek dat UNICEF al bezig was om toiletgebouwtjes te 
bouwen. 
 
We pasten ons project bij de 1% Club aan en vroegen geld voor één klaslokaal. Dat paste net 
binnen hun maximale budget voor een project, € 5.000. Een aantal mensen steunde het project 
inmiddels en er druppelde geld binnen, maar het zou nog een hele tijd duren voordat we het 
geld bij elkaar zouden hebben (Begin 2010, na het voltooien van de klaslokalen, werd het 1% 
Club project weer aangepast, nu naar het laten maken van schoolmeubeltjes). 
 
In Augustus kwam er plotseling schot in de fondsenwerving. Ik kreeg een mail van Henk van 
der Willigen. Hij vroeg of SOLMA nog actief was in Malealea. Ik schreef hem meteen terug en 
voegde er een brochure bij die ik net daarvoor had gemaakt over de Litsokeleng School. Binnen 
een week kreeg ik antwoord van Henk. Hij vertelde dat hij samen met zijn vrouw Jolanda 
Bonneur in 2006 met een groepsreis in Malealea was geweest. Jolanda was erg onder de 
indruk van de mensen in Malealea en begon te sparen om terug te komen om vrijwilligerswerk 
te gaan doen. Helaas kwam het niet zover. Jolanda overleed na een korte ziekte eind 2008. 

Henk doneerde haar spaargeld 
en financierde meteen een heel 
klaslokaal. 
 
Een paar weken later kreeg ik 
weer een mail van Henk. Hij had 
met de zussen van Jolanda, 
Miriam en Monique, gesproken en 
die verdubbelden het bedrag. 
Daarna kregen we geld uit 
Canada van Sulphur Experts, een 
bedrijf dat elk jaar iets geeft voor 
projecten van SOLMA, de 
opbrengst van cadeaus op een 
bruiloft en nog veel meer. 
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Toen we in September weer naar Malealea gingen, konden we 'Me Mapheello en haar collega, 
'Me Matakane, vertellen dat we drie klaslokalen voor hen gingen bouwen. Ze waren dol van 
vreugde. 
 
De volgende dag hadden we een afspraak met Ntate Clemens Mafantiri in Mafeteng. We 
bespraken het project en vroegen hem om een nieuwe offerte. Na enig heen en weer gefax 
kregen we een offerte die in ons budget paste en gaven we hem de opdracht tot de bouw van 
drie klaslokalen. Hij begon meteen. We hielden telefonisch contact en als we in Malealea 
waren, ging ik telkens kijken bij de bouw.  

Ntate Clemens bestelde meteen 
alle materialen, die we zelf bij 
de leveranciers betaalden. De 
stenen kwamen van de 
Motsekuoa Concrete Blocks, 
een bedrijf in Motsekuoa, 
ongeveer 30 km van Malealea, 
en de overige materialen – 
ramen, deuren, hout, 
dakmaterialen, etc. – kocht hij 
bij Cashbuild, een 
bouwgroothandel in Mafeteng. 
Door de vele regen was de weg 
naar de school erg modderig, 
en de vrachtwagen met de 
stenen bleef steken. Ntate 
Clemens regelde met de 
stenenleverancier dat ze de 

weg zouden verbeteren met hun sjofel en dat de kinderen van de school de stenen voor de 
ondergrond van de vloeren in het veld gingen zoeken. De bouw ging daarna voorspoedig, maar 
bleef enigszins achter door de aanhoudende regenbuien. 
 
Eind november was hij al bezig met het dak. Toen we met vrienden uit Parys (Vrystaat) 

Malealea en de school bezochten, 
hadden we alweer genoeg geld 
binnengekregen om Ntate Clemens te 
vragen om een vierde klaslokaal aan 
de drie eerste te bouwen. Hij gaf ons 

een offerte en we gaven ter plekke de 
opdracht om door te gaan. Toen de 
onderwijzeressen het hoorden, waren 
ze helemaal door het dolle! 



 
Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn   
   

 

 
 7 
 

 
Begin 2010 kwamen we weer in Malealea. 
Het gebouw was nagenoeg klaar en de 
kinderen waren hun nieuwe schooljaar 
begonnen in de nieuwe klassen. De 
onderwijzeressen waren erg tevreden 

over hun nieuwe onderkomen. 
We hadden gezorgd voor 
schoolborden, dus er kon goed 
lesgegeven worden. Henk van 
der Willigen en de zussen van 
Jolanda hadden een stuk 
chocolade meegegeven met 
opschrift. Dat hebben we 
samen met de 
onderwijzeressen opgegeten. 
 

Eind maart 2010 kwamen we weer in Malealea. 
We hadden plaquettes laten maken om op de 
muur van de school op te hangen. Eén voor 
Jolanda en één voor de belangrijkste donateurs. 

We schroefden 
de plaquettes 
aan de muren en 
Jacqueline 
zorgde met 'Me 
Mapheello dat de 
kinderen met verf 
handafdrukken 
als dankjewel 
onder de 
plaquette van 
Jolanda zetten. 
Het werd een 
kleurrijk geheel. 
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De volgende dag waren we uitgenodigd voor 
een feest. 'Me Mapheello had de Minister 
van Onderwijs uitgenodigd, maar die stuurde 
de Senior Officer van het Ministerie, Ntate 

Leetho. Verder waren er de 
dominee van de Lesotho 
Evangelical Church, 
waaraan de school behoort, 
en mensen van de kerk, de 
schoolkinderen en hun 
ouders en de trustees van 
de Malealea Development 
Trust. Er werd begonnen 

met zingen en gebed en er waren veel toespraken, 
afgewisseld door kinderen die liederen zongen. 
Eén van de liederen was "Ntate Mohale, Rea 
leboha" (Meneer Mohale (mijn Sesotho naam) we 
bedanken je). Ik had zelf een toespraakje in het 

Sesotho voorbereid en heb dat daar voorgelezen. 
De mensen waardeerden dat erg. Jacqueline en 
ikzelf kregen traditionele dekens omgespeld en 
hoeden opgezet. Na een goede lunch en nog 
meer zang en dans werd het feest afgesloten. Het 
was erg ontroerend geweest. 
 
Onderwijs is van primair belang voor elke 
gemeenschap. Kinderen die naar school gaan, 
zelfs alleen maar de lagere school, hebben veel 
meer kansen in hun latere leven dan als ze 
helemaal geen onderwijs hadden gehad. SOLMA 
heft de Litsokeleng School geholpen om dat 

onderwijs op een goede en effectieve wijze aan de leerlingen te geven in nieuwe klaslokalen, 
veel beter dan de klaslokalen die we bij ons eerste bezoek zagen. Wij wensen de Litsokeleng 
School een zonnige toekomst en zullen in de komende jaren met hen contact houden. 
 
Gerard Heijkoop 
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Jaarrekening 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2009 
      
ACTIVA  31 december 2009  31 december 2008  
  €   €   €   €  
VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen   4.109    5.734  
 
 
         
Totaal activazijde   4.109    5.734  
 
 
PASSIVA 
 
BESTEMMINGSFONDS PROJECTEN   4.109    5.734  
 
 
 
         
Totaal passivazijde   4.109    5.734  
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EXPLOITATIE-RESULTAAT 2009 
      

  2009 2008  

  €   €   €   €  
 
Totale ontvangsten  26.370    7.821  
Ondersteunde projecten  27.788    2.347  

Brutoresultaat   -1.418    5.474  
 
Beheerskosten  -207    -60  

Totale kosten en lasten   -207    -60  

Exploitatieresultaat   -1.625    5.414  
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 
 

Waarderingsgrondslagen voor de balans en exploitatie-resultaat   

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels alsmede opgesteld conform de richtlijnen zoals die zijn uitgevaardigd 
door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).     
 
De jaarrekening is opgesteld in euro's .                                                                                 
 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 
 

  

Resultaat 

Het exploitatie-resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van donaties te verminderen met 
de kosten en andere lasten over het jaar. 



 
Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn   
   

 

 
 14 
 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 
Vlottende activa 
 
   31-12-2009   31-12-2008  
   €   €  
Liquide middelen   
 
ABN Amro Bank 53.54.88.327  1   4.109   5.734  
 
 
Bestemmingsfonds projecten       
 
Stand per 1 januari   5.734   320  
Exploitatieresultaat   -1.625   5.414  

Stand per 31 december   4.109   5.734  
 
 
 
 
 
 

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT  
 
   2009   2008  
Totale ontvangsten       
 
Donaties van particulieren  1   20.783   1.491 
Donaties van bedrijven     4.100   6.330 
Donaties 1% club  1   1.487   -  

  2   26.370   7.821  
 
 
 
Door ons ondersteunde projecten       
 
Project Malealea Development Trust (Lesotho)  1   27.788   2.347  
 
 
Totale kosten en lasten        
 
 
Beheerskosten       
 
Rente en bankkosten  1           181  51  
Contributies     26   - 
Overige algemene kosten  1    -   9  

  2   207   60  


