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Inleiding 
 
De stichting ´Ju/'hoansi Development Fund (JDF) Nederland´ is opgericht in 2010 met als doel 
het ondersteunen van de Ju/´hoansi (San) Bushmen in noordoost Namibië bij het ontwikkelen 
van kwalitatief onderwijs in de Nyae Nyae Conservancy.  
 
Het JDF Nederland’ is verbonden met het Ju/'hoansi Development Fund in Namibië. Het 
Ju/'hoansi Development Fund in Namibië functioneert als de operationele tak van de 
organisatie. Geld dat in Nederland wordt opgehaald wordt overgemaakt aan de liefdadigheid 
organisatie in Namibië. 
 
Sinds 2017 is de focus op het ontwikkelen van de Nyae Nyae Village schools: zorgen dat de 
leerlingen de eerst drie jaar van hun schoolcarrière les krijgen in hun moedertaal, dicht bij huis, 
goed verzorgd, passend bij de cultureel en laagdrempelig. In dit beleidsplan wordt verder 
uitgelegd welke projecten precies worden uitgevoerd.  
 

 
. 
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1 Achtergrond en organisatie 

1.1 Achtergrond 

Het Ju/'hoansi Development Fund is opgericht door de Zuidafikaanse fotograaf David Bruce 
door de vriendschap met /Ui Kunta, een Ju/'hoansi man die woont in de Nyae Nyae 
Conservancy in het noordoosten van Namibië. Door het directe contact van David Bruce en /Ui 
Kunta met de regio is het fonds betrokken bij de directe, lokale projecten in partnershap met de 
Ju/’hoan mensen. 
De inheemse Ju/’hoansi leven al 40.000 jaar in het noordoosten van Namibië. Deels leeft deze 
groep nog op traditionele manier –jagen en verzamelen- in 
harmonie met de natuur. Maar hun huidige leefgebied is te klein 
om alleen zo te overleven. De Ju/’hoansi willen daarom meer 
toegang tot onderwijs; om zichzelf te ontwikkelen en hun 
bijzondere cultuur en taal te behouden. 
De San gemeenschappen zijn de meest arme en 
gemarginaliseerde groepen in Namibië en in afgelegen 
gemeenschappen worden scholen vaak niet onderhouden en 
slecht bevoorraad. Op de lagere scholen en de middelbare 
school in het gebied is weinig geld voor lesmateriaal. Veel 
Ju/’hoansi leerlingen verlaten vroegtijdig de school.  
 

1.2 Onze missie 

Onze missie is het ondersteunen van de Ju/´hoansi in de Nyae Nyae Conservancy bij het 
ontwikkelen van kwalitatief onderwijs. 
Onderwijs is een van de meeste effectieve middelen voor het behoud van culturele tradities. Het 
maakt mogelijk dat de Ju/’hoansi hun eigen cultuur verder ontwikkelen zonder het hart hiervan te 
verliezen. De waarde van onderwijs gaat verder: investeren in onderwijs is de meest effectieve 
manier om de socio-econonomische situatie te verbeteren.  
 

1.3 Organisatie 

Het Ju/'hoansi Development Fund Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht op 
6 oktober 2010. Het bestuur bestaat uit zes leden en is onbezoldigd. Het huidige bestuur bestaat 
uit de volgende personen: 

• David Bruce, voorzitter 

• Nicolette van der Meer, secretaris 

• Wybren van der Meer, penningmeester 

• Bart van den Bosch, algemeen bestuurslid 

• Jaap Lont, algemeen bestuurslid 

• Claire Deurvorst, algemeen bestuurslid 
De stichting geeft voorlichting, verwerft steun en haalt geld op in Nederland. 
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Het ‘Ju/'hoansi Development Fund Nederland’ is verbonden met het Ju/'hoansi Development 
Fund in Namibië, een 'Incorporated Association not for Gain' opgericht in 2008 (registratie 
nummer 2008/0330). Het Ju/'hoansi Development Fund in Namibië functioneert als de 
operationele tak van de organisatie. 
 

1.4 Verdere informatie 

Ons postadres is: JDF Secretariaat: Piersonlaan 15, 1412 BT in Naarden. U kunt ons bereiken 
via email adres: njvandermeer@gmail.com. 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
51034379. 
De bankgegevens zijn als volgt: 

Naam: Stichting Ju/’hoansi Development Fund Nederland 
Bank: Triodos Bank 
Plaats: Naarden, Nederland 
Rekeningnummer: 19 83 85 080 
IBAN: NL 29 TRIO 0198 3850 80 
BIC: TRIONL2U 
Bank Adres:Utrechtseweg 44, 3704 HD Zeist 

Een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen, kunt u vinden in onze jaarverslagen. 
Deze worden gepubliceerd op de volgende webpagina: 
http://www.villageschoolsnamibia.com/stichting-juhoansi-development-fund-nederland 
 

 

http://www.villageschoolsnamibia.com/stichting-juhoansi-development-fund-nederland
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2 Initiatieven in Namibië 
Sinds 2017 is de focus van JDF op het verbeteren van de zogeheten Nyae Nyae Village 
Schools. Deze 6 schooltjes bieden onderwijs voor Grade 1, 2 en 3 aan - vergelijkbaar met Groep 
3,4 en 5 op de basisschool in Nederland. Het onderwijs wordt gegeven in het Ju’/hoansi, de 
moedertaal van de leerlingen, en ze krijgen ook les in Engels als tweede taal. 

2.1 Bouw nieuwe scholen 

Een internationale sponsor -Sustainable Housing Solutions- heeft toegezegd vijf nieuwe scholen 
te bouwen in 2020 en 2021. Iedere school zal bestaan uit twee klaslokalen, twee slaapzalen 
(voor leerlingen die van dorpen verderop komen), een keuken en opslag, toiletten en twee flats 
voor leraren. 
Het ontwerp van de school is gemaakt door Nina Maritz Architects. In maart 2020 hopen we van 
start te gaan met de eerste school, welke gebouwd zal worden bij het dorpje Den/ui. 
 

 
Ontwerp klaslokaal  

2.2 Leraren training 

Leraren die San als moedertaal spreken zijn essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van 
San educatie. Jonge kinderen kunnen het beste eerst in hun moedertaal les krijgen, voordat 
langzaam wordt overgegaan naar het Engels. Dit betekent wel dat je keuze voor leraren beperkt 
is en op dit moment zijn er geen gekwalificeerder leraren, die lesgeven bij de Village Schools. 
De JDF steunt de leraren om part-time alsnog gekwalificeerd te raken. 
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2.3 Lesmateriaal 

Ieder schooljaar worden er lesmateriaal zoals schoolboeken, schriften, potloden etc. gekocht. 
Met steun van sponsor B2Gold Namibia hebben we het volgende schoolmateriaal kunnen kopen 
in januari 2020: 

• 80 boeken voor aardrijkskunde 

• 36 boeken voor Engelse als tweede taal 

• 36 boeken voor taal Ju / ’hoansi 

• 240 boeken voor wiskunde 

• 800 schriften 

• Schrijfbehoeften zoals potloden, vlakgommen, scharen, krijt, lijm, etc. 

• verf voor tekenles 

• voet- en volleyballen 
In januari 2021 hoopt de JDF wederom lesmateriaal te kunnen aanleveren voor het nieuwe 
schooljaar.  
Nadat de bouw van de nieuwe scholen klaar is, wil de JDF elke school ook voorzien van 
bibliotheek boeken: zowel leesboeken als informatie boeken.  

 
Leraren Village schools voor de container van JDF in Twumkwe. 

2.4 Transport 

De Village Schools bedienen leerlingen uit het dorp maar ook uit omliggende dorpen. De 
leerlingen uit omliggend dorpen kunnen op de nieuwe scholen in het hostel verblijven, maar 
moeten op vakanties en aangewezen weekend naar huis en terug naar school kunnen gaan.  
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Een effectief transportsysteem voor leerlingen, leraren en goederen naar de scholen zal het 
runnen van de scholen vergemakkelijken. In de toekomst zal het transportsysteem een 
schoolbus, een auto voor het schoolhoofd en speciaal ontworpen ezelskarren omvatten. 
Momenteel wordt gewerkt aan een goed design voor ezelwagentjes: ze moeten sterk en licht 
zijn zodat ze op het losse zand kunnen rijden. 
 

2.5 Voedsel 

Voedsel is van cruciaal belang met betrekking tot aanwezigheid en leervermogen van de 
leerlingen. De scholen komen in aanmerking voor het Namibische schoolvoedingsprogramma, 
maar dat is beperkt tot maïspap. Sinds juni 2019 vult de JDF maandelijks het schoolvoedsel aan 
met rijst, blikken vis, soja, bakolie en zout. Sponsor B2Gold Namibia betaalt dit volledig. 
In de toekomst willen we elke school ook van een school moestuin voorzien. In december 2019 
is de eerst emoestuin aangelegd in het plaatje Den/ui.  

 
Leerlingen planten fruitbomen in Den/ui. 
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3 Initiatieven in Nederland 
 
De werkzaamheden van het JDF in Nederland bestaan uit twee elkaar complementerende 
bezigheden; fondsen werven en informeren. 
 

3.1 Fondsen werven 

Het JDF organiseert kleine fondswerving manifestaties binnen privé en professionele netwerken 
van de bestuursleden in Nederland. Het Fonds wordt ondersteund door vrienden, familie, 
collega´s en kerkelijke organisaties. Zij kunnen een eenmalige of een maandelijkse bijdrage 
geven. 
Het geld wordt met enige regelmaat naar het Ju/’hoansi Development Fund in Namibia 
overgemaakt.  
 

3.2 Informatie uitwisseling 

Het JDF wil graag meer doen dan alleen geld sturen. Het Fonds vindt het leuk en belangrijk om 
mensen in Nederland te informeren over wat er gebeurd met hun geld.  
Verhalen en foto’s worden verspreid via verschillende media.  
 

Website  www.JDFund.org of www.villageschoolsnamibia.com 
Het JDF heeft een Engelstalige website, waarop informatie over het fonds, de projecten en 
de San te vinden zijn, maar ook veel verhalen van mensen uit de regio, foto´s en filmpjes. 
Facebook  www.facebook.com/VillageSchoolsNamibie 
Nederlandstalige Facebook page brengt het laatste nieuws en foto’s uit Namibië, maar 
verhaalt ook wervingsacties in Nederland.  
Blog https://watdoeikhierinnamibie.blogspot.com/ 
Nederlandstalig blog van bestuurslid en Project Manager Nicolette verhaalt van het project 
en hoe het is om voor het project in Namibië te werken. 
 

 

http://www.jdfund.org/
http://www.villageschoolsnamibia.com/
http://www.facebook.com/VillageSchoolsNamibie
https://watdoeikhierinnamibie.blogspot.com/
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Nieuwsbrief 
Naast de algemene Engelstalige nieuwbrief, is er een Nederlandstalige nieuwsbrief voor 
Nederlandse maandelijkse sponsors. Ongeveer eens per drie maanden wordt deze 
nieuwsletter via mailchimp verspreid. In de nieuwsletter wordt verwezen naar artikelen van 
de bovengenoemde blog. 

 

3.3 Specifieke doelen voor 2020-2021 in Nederland 

Website, blog, nieuwsbrief en Facebook 
Bijhouden van al bovengenoemde sociale media. 
 
Acties in Nederland 
Mochten de twee bestuursleden, die ook Project Manager zijn in Namibië, in deze periode naar 
Nederland komen, dan zal een leuk e avond georganiseerd worden om sponsors te bedanken 
en verder fondsen te werven.  
 
Twitter 
De JDF zal trachten iemand te vinden die bereid is het twitter account van JDF te beheren en 
dat netwerk verder uit te breiden. 
 
Nieuwe mogelijkheden 
Nederlandse scholen benaderen voor sponsoring. Doelgroep met name de lagere school, omdat 
Village Schools ook lager scholen zijn. 
Stichting Wilde Ganzen benaderen. 
Mogelijkheden voor verdere fondsenwerving onderzoeken. 
 

 
Leerlingen school in Duinpos 


