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1.  INLEIDING 

 

Ieder kind verdient een eerlijke kans om iets van zijn leven te maken. We kunnen niet veranderen hoe 

we ons leven beginnen of waar we geboren worden. Wel kunnen we invloed hebben op wát we in ons 

leven bereiken. “We can't change where we come from, but we can choose where we're going”. Wij 

vinden dat elk kind een kans verdient, waar het ook geboren wordt. En niet alleen de kans om in leven 

te blijven, maar ook een kans om hun toekomst zelf in te richten en dromen te realiseren. 

 

TJOMMIE kan kinderen niet uit de townships halen, weg bij hun familie of gemeenschap waar ze 

wonen. Wel kunnen we voor hen een steun in de rug zijn. Zodat zij meer grip krijgen op het leven en 

uit de vicieuze cirkel van armoede kunnen stappen. Een gezond kind met een diploma heeft andere 

kansen in de wereld, dan een kind dat ziek en analfabeet is. Daar hebben we de hulp van anderen 

hard bij nodig. Samen kunnen we de toekomst van deze kinderen veranderen.  

 

Vriend voor kinderen 

‘Tjommie1’ betekent vriend in het Zuid-Afrikaans. Voor kinderen die opgroeien in townships zijn 

vrienden belangrijk. Vrienden geven elkaar ondersteuning, net dat duwtje wat je nodig hebt. Vrienden 

motiveren en inspireren elkaar, zowel in slechte als in goede tijden. De TJOMMIE Foundation biedt 

kinderen die opgroeien in townships van Zuid-Afrika die vriendschap.   

 

Opgroeien in een township 

Kinderen die opgroeien in townships worden al op zeer jonge leeftijd geconfronteerd met het 

ontbreken van basale voorzieningen, zoals schoon drinkwater, medische zorg en toegang tot 

onderwijs. Kinderen zijn vaak uren onderweg om water te halen en hebben dan geen tijd om naar 

school te gaan. Meisjes die s’nachts wakker blijven om zeker te zijn dat haar broertjes en zusjes veilig 

zijn, zijn te moe om overdag te leren. Hoe kan een meisje haar eigen kracht ontdekken als zij ’s nachts 

misbruikt wordt omdat er geen deur of ramen in het huis zitten? Veel kinderen die opgroeien in 

townships hebben geen geboortebewijs. Ouders hebben dit document niet aangevraagd, bijvoorbeeld 

omdat het kind thuis geboren is; de vader arbeidsmigrant is en niet thuis is; ouders te ziek waren 

vanwege aids. Ook raakt een geboortebewijs vaak kwijt. Hoe kan je de waarde van een document 

inschatten als je niet kan lezen, of je je geen ouders hebt die je dat vertellen. Zonder geboortebewijs t 

kan je ook geen aanspraak maken op een toelage vanuit de overheid. 

 

Problematiek HIV/AIDS epidemie op kinderen 
In Zuid-Afrika zijn veel kinderen als gevolg van HIV/AIDS wees geworden. Dit is een schrijnend 

probleem, dat nog jaren zal blijven spelen. Kinderen die getroffen zijn door HIV/AIDS staan voor grote 

uitdagingen. Ze worden geconfronteerd met ouders die ziek zijn en sterven. Hun toekomst is onzeker 

                                                
1 In het Zoeloe  geschreven als ‘Chomee’ Het Zoeloe is de taal die het meest gesproken wordt in Zuid-Afrika. 
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als wees. Wie gaat hen verzorgen? Kinderen worden van school gehaald om ouders te verzorgen. 

Geld dat er is wordt uitgegeven aan de zieke en niet aan schoolgeld of een uniform.  

Wie zal die kinderen helpen hun leven op orde te krijgen als beide ouders gestorven zijn? Kinderen 

gaan werken om het gemis aan inkomsten aan te vullen. Veel kinderen vormen een ‘child headed 

household’ en zijn verantwoordelijk voor de verzorging van broertjes of zusjes. Of hun eigen kinderen.   

 

 

2. PARTNERORGANISATIE 

 

TJOMMIE ondersteunt op dit moment uitsluitend projecten van de Zuid-Afrikaanse Non 

Gouvermentele Organisatie NGO de Ndlovu Care Group. Deze NGO is gevestigd in de Limpopo 

Province en richt zich op de 160.000 mensen wonend in verschillende townships van de Moutse 

vallei. Dit gebied ligt op zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. In 1999 is de 

TJOMMIE Foundation2 ontstaan vanuit vriendschap met de oprichters van de Ndlovu Care Group. 

 

De in de inleiding geschetste problematiek doet zich in Zuid-Afrika op vele plekken voor. TJOMMIE 

kiest er vooralsnog voor om alleen de Ndlovu Care Group te steunen, aangezien we onze beperkte 

middelen en aandacht niet willen verdelen over meerdere organisaties. Wanneer de middelen voor 

TJOMMIE uit fondsenwerving  de komende jaren substantieel zullen toenemen, kunnen  uiteraard ook 

andere organisaties die werken in de townships in Zuid-Afrika in beeld komen. 

 

 

3.  MISSIE, VISIE en STRATEGIE 

 

Missie 

TJOMMIE Foundation biedt kinderen die opgroeien in townships ondersteuning, motivatie en inspiratie 

waardoor ze zichzelf ten volle kunnen ontwikkelen en weerbaarder worden.  

 

TJOMMIE Foundation provides children living in townships support, motivation and inspiration to 

develop themselves, can grow to their full potential and become more resilient. 

 

Onze visie en strategie 

Een integrale aanpak van armoede kan een duurzame oplossing bieden voor de verbetering van 

levensomstandigheden van kinderen die opgroeien in townships.  

 
Dit doen we door eerst te zorgen dat er toegang is tot primaire levensbehoeften. Dit zijn: gezonde 

voeding, een veilig huis, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en schoon drinkwater. Deze 

behoeftes zijn de basis voor kinderen om de volgende stap te maken, maar ook om specifieke 

                                                
2 Tot 2009 was de naam Elandsdoorn Foundation, daarna verandert in TJOMMIE Foundation 
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capaciteiten of talenten verder te ontplooien en te ontdekken. Deze basis ontbreekt vaak in het leven 

van kinderen als gevolg van armoede, ontbreken van geld of een slechte infrastructuur.  

 

De combinatie van primaire levensbehoeften en persoonlijke groei vormen een essentieel onderdeel 

van de holistische aanpak van armoedebestrijding. Essentieel bij armoede bestrijding is dat er niet 

alleen in de primaire levensbehoeften wordt voorzien, maar dat er ook wordt gekeken naar de 

persoonlijke groei van het individu. Het een kan niet zonder de ander. Dit baseren wij op de twee 

factoren van de ‘Herzberg theorie van motivatie’. Deze theorie vormt de basis voor het 

ontwikkelingsmodel van de TJOMMIE projecten.  

 

 
Afbeelding: Piramide van Maslow.   

 

Herzberg maakt in zijn theorie een onderscheid tussen twee soorten factoren. De factor ‘hygienes’ (de 

primaire behoeftes/ de belangrijkste behoeftes van mensen) en de factor ‘motivators’, of wel de 

drijfveren. Het onderzoek van Herzberg toont het volgende verschil aan tussen deze factoren: De  

(hygiëne) elementaire behoefte factoren zijn factoren die bij afwezigheid  leiden tot ontevredenheid bij 

mensen. De motivatie factoren leiden juist tot tevredenheid en betere motivatie.  De elementaire 

behoefte factoren  vormen dan ook de basis, wanneer deze afwezig zijn, beschadigd of ondermijnd 

worden, dan wordt een mens ontevreden en is er geen of minder ruimte voor zijn of haar drijfveren 

ofwel persoonlijk te groeien.    

 

Bij onze benadering van ontwikkeling worden de elementaire behoefte (hygiëne) factoren 

''normalisers” genoemd. Dit omdat deze factoren wel aanwezig zijn bij kinderen die onder normale 

omstandigheden opgroeien. Denk hierbij aan het recht op onderwijs, huisvesting, veiligheid en een 

goede gezondheidszorg. Voor kinderen die in townships opgroeien ontbreekt deze normale basis,  als 

gevolg van armoede, gebrek aan geld of infrastructuur. Oftewel voor hen géén “normalisers”. 
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Deze “normalisers”, de elementaire basisbehoeftes, moeten zoveel mogelijk voorzien worden op de 

korte termijn. De drijfveren (motivators) van de Herzberg theorie zorgen voor mogelijkheden voor 

kinderen om hun potentieel in de verdere toekomst te bereiken. Dit vereist dan ook  investeringen op 

de lange termijn. 

 

Wij benaderen de problematiek op verschillende vlakken en niveaus en gaan dus niet uit van een 

eendimensionale aanpak. Om het leven van een kind te verbeteren moet hij op meerder fronten steun 

krijgen. Een kind heeft behoefte aan medische zorg, maar ook aan een veilig huis. De TJOMMIE 

projecten versterken elkaar. De projecten zijn onderdeel van een geheel waarbij geldt dat het geheel 

meer is dan de som der delen (1 + 1 = 3). 

 

TJOMMIE Champs 
Kinderen met specifieke capaciteiten en talenten worden extra ondersteund om deze verder te 

ontwikkelen. Doel is om deze talenten en capaciteiten om te zetten in hefbomen voor hun eigen 

toekomst. Wij richten ons op alle kinderen, maar kinderen met een buitengewoon talent worden extra 

ondersteund in hun mogelijkheden. We geven hen een duw in de rug om in aanmerking te komen 

voor een beurs om voor een opleiding te volgen. Een opleiding waardoor ze een andere toekomst 

tegemoet zien. Zo zijn zij weer een inspirerend voorbeeld voor andere kinderen in het township.  

 
4. PROJECTEN 

 

De projecten die wij steunen dragen bij aan: het verbeteren van basale levensomstandigheden, het 

verhogen van eigenwaarde en het hebben van ontspanning door sport en spel 3 4. Belangrijk 

aandachtspunt hierbij is de gelijke kans voor zowel meisjes als jongens.  

 

De projecten delen wij in vijf domeinen:  

1. Onderwijs 

2. Veiligheid & Bescherming 

3. Gezondheid, Voeding, Hygiëne 

4. Water  

5. Sport & Cultuur 

 

 

5.  FINANCIERING  
 

                                                
3 Deze drie behoeftes vloeien voort uit de piramide van Maslow en de theorie van Hertzberg. Achtergrond info hierover is op te 
vragen bij TJOMMIE Foundation. 
4 Door het  verbeteren van levensomstandigheden voor kinderen in townships daarmee bijdragen aan het behalen van de 
Millennium Development Goals. De millenniumdoelstellingen, richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. 
Regeringsleiders van 191 landen hebben in september 2000 de United Nations Millennium Declaration ondertekend.   
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In Nederland werkt TJOMMIE samen met fondsen, bedrijven, service- en businessclubs en personen. 

De samenwerking is met name gericht op structurele financiële ondersteuning van onze projecten. 

Steun door inzet en uitwisseling van expertise of producten is ook mogelijk.  

 

Fondsen en bedrijven 
TJOMMIE werkt samen met fondsen en bedrijven voor structurele financiering van projecten. Wij 

denken mee en doen concrete voorstellen voor projectondersteuning. Samen zoeken we naar een 

verbinding die voor alle betrokkenen meerwaarde oplevert. Aangepast aan de wensen van de partner. 

Door samen te werken met TJOMMIE kunnen bedrijven invulling geven aan hun MVO 

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid.  

 

Naast financiële ondersteuning is er ook sponsoring ‘in natura’ door bedrijven mogelijk. Hierdoor houdt 

TJOMMIE de kosten van de fondswerving  zo laag mogelijk. .   

  

Business- serviceclubs, ondernemers 

Naast fondsen en bedrijven zoeken we ook samenwerking met business- en serviceclubs, 

ondernemers onze samenwerkingspartners. TJOMMIE heeft ook een betrokken achterban van 

donateurs.  

 

Continuïteit 
Problematiek in Zuid-Afrika vraagt om aanpak met zekere intensiteit en continuïteit. Daarom streven 

we naar een solide financiële basis, zodat er een voldoende zekerheid is ten aanzien van inkomsten 

voor de projecten die de TJOMMIE Foundation steunt.  

 

6.  DE STICHTING 

 

Ontstaan 

In 1990 vertrok het echtpaar Tempelman vanuit Apeldoorn naar Zuid-Afrika. In 1994 startten zij hun 

huisartsenpost in Elandsdoorn, die in de loop van de tijd uitgroeide tot de NGO Ndlovu Care Group. 

Vanaf het begin zijn vrienden en familie betrokken geweest bij hun werkzaamheden. Om deze 

betrokkenheid en steun te bundelen is in 1999 in Apeldoorn de stichting Elandsdoorn Foundation 

opgericht. In 2009 is de naam veranderd in TJOMMIE Foundation.  

 

Het bestuur van de TJOMMIE Foundation bestaat ten minste uit de voorzitter, penningmeester en 

secretaris. De bestuursleden zijn onbezoldigd. De namen staan vermeld op de website. De stichting 

heeft één betaalde parttime manager in dienst. De organisatorische en fondswervende 

werkzaamheden zijn de verantwoording van de manager en zij wordt hierbij indien nodig begeleidt 

door bestuursleden. De manager opereert zelfstandig binnen haar mandaat. Van de werkzaamheden 

doet de projectmanager verslag in de bestuursvergadering. Het bestuur komt maandelijks bijeen.  

 

 Raad van Advies 
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 In de Raad van Advies zitten vrijwillige adviseurs die TJOMMIE op het gebied van onder andere 

marketing, communicatie en evenementen ondersteunen. Tevens zetten zij hun netwerk in. Iedere 

adviseur draagt bij door zijn of haar expertise op een bepaald gebied ter beschikking te stellen. Zij 

ondersteunen zowel het bestuur als de manager. Ten opzichte van het bestuur fungeert deze groep 

als adviesorgaan en ten opzichte van de manager als klankbord met betrekking tot hun 

expertisegebied. De namen van de Raad van Advies staan vermeld op de website.  

 

 

 

 

 

 

 
TJOMMIE Foundation 

Postbus 10290 

7301 GG Apeldoorn 

www.tjommie.nl 

info@tjommie.nl 

 

 

 

 


