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Voorwoord 
De Nederlandse Stichting Denova zet zich sinds 18 maart 2020 in voor de armste mensen in het 
plattelandsdorp Rawsonville in Zuid-Afrika. Deze gemeenschap van ongeveer 500 mensen woont aan de rand 
van het dorp en wordt De Nova genoemd. 
Stichting Denova vindt het belangrijk dat hulp en financiële middelen direct gaan naar degenen die dat nodig 
hebben. Daarom werkt de Stichting met de leiders van de gemeenschap en zij is dagelijks in gesprek met de 
andere bewoners via social media. Door transparant te werken zorgt de sociale controle in de wijk ervoor dat 
de fondsen ook op de juiste manier besteed worden. 
 
 
Doelstelling 
Stichting Denova wil een einde maken aan de armoede in de wijk De Nova. De Nova is een gemeenschap van 
ongeveer 500 mensen aan de rand van het dorp Rawsonville in Zuid-Afrika.  
 
Missie 
Einde aan armoede betekent dat 

- de bewoners voldoende inkomen hebben voor eten/drinken, onderdak, vervoer, scholing, 
ziektekosten en recreatie. 

- de bewoners in goed gebouwde huizen wonen met sanitair met warm/koud water in huis, elektriciteit 
en internet. 

- in het dorp voorzieningen zijn zoals: goede medische zorg, goede scholen, sport/muziek en kunst 
mogelijkheden, openbaar vervoer, kinderopvang en een trainingscentrum. 

 
Visie 
Ons werk is langdurig en op kleine schaal. Onze uitgangspunten zijn: 

- De lokale bevolking bepaalt wat nodig is. 
- De financiële steun en hulp gaat direct naar de bewoner(s) die dat nodig heeft/hebben. 

 
Kernwaarden 
 
Duurzaamheid.  
Wij verbinden ons voor een lange periode aan de wijk De Nova en daarnaast proberen we projecten te 
financieren die op langere termijn bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
 
Familie/gemeenschap.  
De ontstaansgeschiedenis van Stichting Denova komt voort uit een gemeenschap die als één familie voor elkaar 
zorgt. 
 
Zelfbeschikking.  
Wij respecteren dat de lokale bevolking weet wat er nodig is om het welzijn in de gemeenschap te verbeteren. 
 
Bestuurssamenstelling 
Bestuursleden Stichting Denova Nederland: 
Voorzitter   de heer A. Heinkens 
Penningmeester   de heer J. Heinkens 
Secretaris   mevrouw M. Jooste-Heinkens 
Algemeen bestuurslid  de heer J. Jooste  
 
Bestuursondersteuner  mevrouw R. Veldman 
 
De bestuursleden van Stichting Denova verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. 
 
Vergaderingen Stichtingsbestuur 
Het bestuur van Stichting Denova heeft in 2021 tienmaal vergaderd. Gespreksonderwerpen waren de acties 
naar aanleiding van het gehouden behoefteonderzoek onder de bevolking van De Nova, het project Denova 
Droog, de projectaanvraag bij de Wilde Ganzen, de inzet van studenten International Communications van de 
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Hanze Hogeschool te Groningen, de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en de gevolgen hiervan voor de 
stichting, de gevolgen van corona voor de bewoners van De Nova. 
 
Activiteiten 2021  
Stichting Denova heeft een van de uitkomsten van het onderzoek naar strategie van de stichting op de langere 
termijn, gestart in 2020, een vervolg gegeven in 2021. De Zuid-Afrikaanse tak van de Stichting, de Lokale 
Partner Organisatie (LPI) is opgericht: Denova Foundation is d.d. 1 februari 2021 opgericht.  
Het project Denova Droog is in 2021 gestart. De doelstelling van het project was 50 woningen te renoveren, 
zodat de bewoners de Zuid-Afrikaanse winter van 2022 
droog ingaan. 
 
Oprichting Foundation Denova 
In december 2020 is de eerste stap gezet om een lokale 
stichting in De Nova op te richten. Inmiddels zijn de 
oprichtingsdocumenten getekend en is de stichting onder 
de naam Denova Foundation per 1 februari 2021 
geregistreerd bij de Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel. 
Het bestuur bestaat uit mevrouw D. Willemsen, voorzitter, 
de heer G. Malgas, penningmeester, mevrouw E. Bailey, 
secretaris.  
Vervolgens is er een bankrekening geopend en is de 
foundation aangemeld bij het Department of Social 
Development. Dit was nodig om aangemerkt te worden als 
een Niet-Gouvermentele Organisatie (NGO) en ook voor het 
verkrijgen van mogelijke Zuid-Afrikaanse subsidies. 
 
Project Denova Droog 
De belangrijkste uitkomst van het behoeftenonderzoek, 
gehouden in 2021, was de vraag naar droge woningen. Vele 
huizen hebben slechte daken en ook de vloeren zijn niet 
bepaald waterdicht. In de Zuid-Afrikaanse herfst en winter 
regent het vaak en dat zorgt voor veel wateroverlast. 
Denova Foundation heeft een keuze gemaakt welke huizen zo slecht waren dat deze direct gerepareerd 
moesten worden. Daarbij is een keuze gemaakt voor de huizen van gezinnen met kleine kinderen. Er is een 
plan gemaakt om vijftig huizen waterdicht te maken. Per woning is hiervoor 300 euro nodig. 
Vervolgens is een wervingsplan gemaakt, waarbij bouwbedrijven zijn benaderd om een bijdrage te leveren. 
Helaas was de respons hiervoor minimaal.  
De steunbetuigingen van de donateurs van de stichting en van vele anderen was wel hartverwarmend.  
De planning om te beginnen met de renovatie van de vijftig woningen was helaas te optimistisch. Was het de 
bedoeling om in oktober 2021 te beginnen met het opknappen van de eerste woningen, moesten we die 
datum verplaatsen naar mei 2022. Het lukte niet om de benodigde 15.000 euro in te zamelen. 
 

Naast bouwbedrijven en het eigen netwerk zijn ook 
drie vermogensfondsen benaderd met de vraag om 
financiële bijdrage te leveren. Dit heeft wel geleid tot 
succes. Eén van de fondsen heeft aan het einde van 
2021 toegezegd 6000 euro bij te dragen. 
 
Stichting Denova heeft ook een projectaanvraag bij 
de Wilde Ganzen ingediend. Wilde Ganzen heeft een 
positieve reactie gegeven. Dit betekent dat Wilde 
Ganzen het door Stichting Denova ingezamelde geld 
zal vermeerderen met 30%. 
 
Voorzitter Alje Heinkens heeft in oktober op eigen 
kosten een bezoek gebracht aan De Nova. Hij heeft 
met eigen ogen de grote noodzaak gezien van het 

Bestuur Denova Foundation  

Een van de te verbeteren woning  
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waterdicht maken van de huizen. Hij heeft met de bestuursleden van Denova Foundation gesproken over hun 
gemaakte keuzes.  
 
Inzet van studenten International Communications 
In onze zoektocht naar ondersteuning op het gebied van communicatie en gebruik van social media heeft een 
groep studenten International Communications van de Hanze Hogeschool te Groningen een onderzoek gedaan 
naar doelgroepen en hoe deze het beste te benaderen. In de eerste maanden 2022 zullen zij de resultaten van 
hun onderzoek presenteren. 
 
Gevolgen van corona voor de bewoners van De Nova 
Net als in 2020 heeft corona grote gevolgen gehad voor de bewoners van De Nova. Velen verloren hun werk 
door de strenge lock down. Geen werk betekent ook geen inkomsten. Er bestaat in Zuid-Afrika geen vangnet. 
Ook scholen bleven een groot deel van het jaar gesloten.  
 
Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen 
1 juli 2021 is de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen van kracht geworden. Ook voor Stichting Denova 
heeft deze wet gevolgen. Het bestuur heeft zich beraden over de mogelijke gevolgen. Moeten de statuten van 
de stichting aangepast worden? Er is een overgangsperiode voor stichtingen en verenigingen. De noodzaak om 
onmiddellijk de statuten te veranderen/aan te passen is er dus nog niet.  
 
 
Financiën 2021  
 

 Balans per 31 december 2021 

 Activa      Passiva  

      
      
 Vlottende activa   Eigen vermogen   
      

 Ontvangsten n.t.v. 
 €          
1.048   Stichtingsvermogen   €               5.862  

      

 Liquide middelen 
 €          
4.860   Nog te betalen kosten  

 €                       
46  

      
      
      

  
 €          
5.908     €               5.908  

     
 

Verlies- en winstrekening per 31 december 2021 2021  

    

Omzet (totaal)    

Ontvangen donaties  €            2.220,00   

Ontvangen donaties Denova droog  €            3.432,00   

Totaal opbrengsten  €            5.652,00   

     

Uitgaven    
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Abonnementen  €                    
35,00  

 

Telefoon  €                 
190,00  

 

Reclamekosten  €                    
63,00  

 

Totale kosten  €                 
288,00  

 

Bedrijfsresultaat  €            5.364,00   

Financiële baten en lasten (-/-)  €                 
214,00  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    

Buitengewone baten/lasten (-/-)    

Resultaat  €            5.150,00   

   

TOELICHTING BALANS   

Donaties nog te ontvangen zijn de donaties betreffen de donaties van 17 
december tot en met 28 december 2021, die door Mollie zijn bijgeschreven op 3 
januari 2022, ad. € 1013 

 

Tevens een bedrag van € 34,99 inzake een terugstorting van een telefoon per 21 januari 2022. 
Nog te betalen onkosten betreft de bankkosten voor het 4e kwartaal 2021 ad. 
€ 40,55, die op 1 januari 2022 zijn afgeschreven, en ook de kosten Mollie ad.  
€ 5,04. 
   

TOELICHTING VERLIES- EN WINSTREKENING 2021   

Abonnementen betreft de ANBI-factuur.   

Telefoonkosten: kosten telefoonabonnement en aanschaf 
telefoon voor Denova Foundation. 

  

Reclamekosten betreft de voorgeschoten kosten door Ard 
Heinkens t.b.v. Denova Foundation 

  

Financiële lasten zijn de bankkosten Triodosbank € 202 en kosten Mollie € 12.  

Vaste en incidentele donateurs € 2.220.   

Donaties t.b.v. de actie Denova droog € 3.432.   

 
 


