
 

Jaarverslag 2019 
Stichting PaL Play and Learn 

Sinds 2016 bestaat de Stichting PaL Play and Learn, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 856476080. Een aantal initiatiefnemers van het eerste uur 
vormen het bestuur: Marlies Verkuijlen is de voorzitter, Janny de Bakker de secretaris 
en Geertrui van Gorkom de penningmeester. PaL werkt samen met een aantal ervaren 
trainers uit Nederland: Hieke van Til, Mirjam Zaat, Thijs van der Vossen en Marieke 
Hunze, die allen nauw betrokken zijn bij het programma in Zuid-Afrika. 

De website www.palsouthafrica.com laat zien waar wij voor staan: Kinderen in 
townships in Zuid-Afrika meer kansen op een goed leven bieden door de inzet van 
creatieve middelen. De doelen van stichting Play and Learn: 

De toekomst van kinderen in townships verbeteren: 
● Ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van kinderen, zodat ze zich kunnen 

redden in de Zuid-Afrikaanse samenleving 
● Stimulering van taalontwikkeling 
● Stimulering van creatieve ontwikkeling 
● Motivering tot leren en blijven leren 
● Inrichten van een stimulerende leeromgeving voor kinderen 

   

Activiteiten in 2019 
In 2018 hadden we besloten dat de beste manier om in Zuid-Afrika te opereren is het 
aanstellen van een plaatselijke coördinator, die uitvoerende en coördinerende taken kan 
doen voor PaL ter plaatse. Onze eerste medewerker kon wegens persoonlijke 
omstandigheden haar werk niet voortzetten. Na het maken van een uitgebreid profiel en 
het uitzetten van de sollicitatie bij verschillende contacten waren er een paar 
kandidaten. Na een sollicitatieprocedure, waarbij in februari 2019 twee bestuursleden 
de kandidaten ontmoet hebben is onze keus gevallen op Katie van Loggerenberg, die 

http://www.palsouthafrica.com/


 

ervaring had in het voorschoolse onderwijs en woonachtig is in Wellington, het centrum 
van onze activiteiten. In het voorjaar van 2019 kon ze beginnen voor 2,5 dag in de week. 
Betaling en geld voor materialen regelden we via de organisatie met wie we bij NorSA al 
samenwerkten: Amazing Brainz (zie voor contacten met Amazing Brainz verder in dit 
verslag). 

De contacten met NorSA, de Zuid-Afrikaanse NGO 
waar wij al eerder mee samenwerkten, zijn door 
Katie doorgezet. Zij heeft gewerkt in de 
voorschoolse groepen en in de naschoolse 
groepen, vooral in de vakantieperiodes.  
NorSA heeft als doel het verbeteren van de 
situatie van gezinnen die te maken hebben met 
HIV, aids, tuberculose en/of extreme armoede. 
NorSA maakt dit concreet door 
kinderdagverblijven te runnen (voor kinderen 
van 0-6 jaar), naschoolse opvang te organiseren 
(voor kinderen van 6-18 jaar). Op verzoek van 
NorSA ondersteunen wij de pedagogische en 
taalaanpak van de leerkrachten en begeleiders. 

De activiteiten waren gericht op het praktisch werken met de kinderen: aan de 
beroepskrachten laten zien hoe je met weinig kostende middelen creatief kunt werken. 

 

  
Vakantie-activiteit. Bouw je ideale dorp 
 
Het werken met zogeheten ‘teachable moments’ is verder uitgewerkt, momenten 
waarop het programma van ‘Amazing Brainz’ (het voorschoolse 
ontwikkelingsprogramma, waarmee NorSA werkt) ruimte gaf voor spontane 
activiteiten. Op die momenten werd getekend, gekleid en werden gesprekken gevoerd, 
gericht op de taalontwikkeling van de kinderen. Die laatste werden bij voorkeur gevoerd 
in de moedertaal van de kinderen. Katie bracht maandelijks rapport uit van haar 
activiteiten en werd begeleid vanuit Nederland. 
 
 
 



 

 
 
 
Katie heeft in overleg met PaL  in het najaar van 2019 contact met twee andere plekken 
gelegd: de Pikanini speelgroep en activiteitencentrum Mosaic, beide ook in Wellington. 
Start van de activiteiten daar is in 2020. 

Training in Nederland 
Begin november is Katie naar Nederland gekomen 
voor overleg, bezoek aan inspirerende 
Nederlandse scholen en kinderdagverblijven. Dit 
was een goedkopere en betere optie dan twee 
trainers naar Zuid-Afrika sturen en iedereen was 
tevreden met het bezoek. Katie verbleef 6 dagen bij 
een van de medewerkers, at elke avond bij iemand 
anders zodat de contacten tussen de mensen van 
PaL in Nederland en Katie versterkt werden.  
Ook hadden we een geslaagde bijeenkomst met 
donateurs in die tijd, waarbij Katie vertelde over 
haar activiteiten en PaL in Zuid-Afrika. 

  

Samenwerkingspartners in Zuid-Afrika 
De samenwerking met NorSA in wiens centra wij werken verliep in 2019 enigszins 
moeizaam. Men was veel bezig met andere projecten. Ook tussen Katie en NorSA verliep 
het contact niet vlekkeloos, verwachtingen werden niet goed besproken van beide 
kanten. Een van onze bestuursleden heeft hierover in februari 2020 uitgebreide 
gesprekken gevoerd, waarbij duidelijkheid werd geschapen in de verwachtingen en 
afspraken. 
Met Amazing Brainz, die het cognitieve programma verzorgt in de kinderdagverblijven 
voor kinderen van 0-6 jaar, verliep het contact steeds beter. De organisatie ziet de 
toegevoegde waarde van PaL heel goed en was ook bereid de aanstelling van Katie te 
faciliteren. Katie had een werkplek bij Amazing Brainz en werd (met geld van PaL) door 
hen betaald. Er was regelmatig en prettig contact tussen PaL en de directeur van 
Amazing Brainz. In 2020 gaan we deze samenwerking zeker uitbreiden en ook hun 
medewerkers trainen in de werkwijze van PaL.    
 

Financiën 
Gelijk met dit jaarverslag kunt u in de jaarrekening lezen hoe het PAL financieel is 
vergaan. Alle kosten in Zuid-Afrika zijn uitsluitend gefinancierd op basis van particuliere 
donaties. Wij danken al onze individuele donateurs voor hun bijdragen evenals de 
volgende fondsen. 

In Nederland zijn een aantal presentaties over het werk van PaL en NorSA gegeven om 
donateurs binnen te houden en nieuwe donateurs te werven. Individuele donateurs 
hebben ruim bijgedragen aan de kosten van de stichting.  

Bestuursleden, die Zuid-Afrika bezoeken doen dit op eigen kosten. 



 

Lessons learned in 2019 
- Ondersteuning van professionals in Zuid-Afrika is gewenst door henzelf en de 

organisaties waarin en waarmee ze werken 
- Ondersteuning ter plekke door een Zuid-Afrikaanse medewerker van PaL werkt 

op het praktische vlak.  
- Ondersteuning van een dergelijke medewerker vanuit Nederlandse deskundigen 

is noodzakelijk en werkt goed, bezoek aan Nederlandse ‘good practices’ werkt. 
Wellicht zou bezoek aan Zuid-Afrikaanse ‘good practices’ nog beter werken.  

- De medewerker die we in 2019 hebben, is niet heel sterk in het opbouwen van 
contacten en uitbreiden van het netwerk in Zuid-Afrika. Dat staat wel in haar 
taakomschrijving, maar ze komt daar niet aan toe/kan dat niet. 

- Contacten met Zuid-Afrikaanse organisaties zijn niet altijd snel, maar wel 
betrouwbaar en noodzakelijk. 

- Contacten met fondsen en donateurs moeten verder worden opgebouwd; 
daartoe zijn wij een samenwerking aangegaan met Prestacion, die voor ons de 
fondsenwerving in Nederland doet.  

Plannen voor de toekomst 

In februari 2020 bezoekt een van de bestuursleden Zuid-Afrika. Zij gaat Met Katie de 
samenwerkingspartners langs, en maakt een werkplan samen met Katie.  

In 2020 gaan we de contacten met Amazing Brainz verder verstevigen en uitwerken. 
Mogelijk gaan we de medewerkers (of een aantal daarvan) van Amazing Brainz trainen 
in de werkwijze van PaL. Zij hebben een groot netwerk van voorscholen en farmschools 
in de Kaapprovincie, begeleiden begeleiders en leerkrachten in hun methodiek, maar 
willen graag de creatieve kant meenemen. 

Op het moment dat dit verslag geschreven wordt is net de Corona-crisis uitgebroken. 
Zuid-Afrika zit in volledige lockdown. Voorlopig betekent dat voor het werk van PaL: 
contract met Katie is met een maand opzegtermijn, opgezegd. Wij overleggen met 
Amazing Brainz over wat nu nodig is: waarschijnlijk voedselhulp voor kinderen en hun 
families van scholen die zij begeleiden. PaL heeft besloten daar in beperkte mate aan bij 
te dragen. Als je geen eten hebt kun je ook niet naar school of naar de speelgroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NorSa 
voedsel uitdelen in Corona-tijd 



 

 

 

 

 

Hoe verder? 
Het contact met Amazing Brainz wordt geïntensiveerd: er is regelmatig contact via 
mail/Skype; de manier waarop PaL de benadering van Amazing Brainz aanvult en hoe 
professionals deze twee benaderingen kunnen integreren, moet steeds verder worden 
onderzocht. 

In Nederland worden contacten opgezet met scholen, die iets willen betekenen voor PaL, 
een uitwisselingsproject met leerkrachten van scholen uit Amstelveen staat op het 
programma voor 2019-2020. 

De fondsenwerving in Nederland wordt uitgebreid. 

Voor meer plannen en een planning voor de komende 4 jaar: zie ons meerjarenplan 
2019-2022. 

 

Stichting Play and Learn 
Mauritskade 24 
1091 GC Amsterdam 
Info@palsouthafrica.com 
www.palsouthafrica.com 
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