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1. Inleiding
Het idee van Stichting Mzamomhle om kinderdagverblijven in krottenwijken te
ondersteunen is geboren tijdens onze Habitat for Humanity bouwreis naar Zuid-Afrika
(oktober 2006). Habitat’s ‘core business’ is het bouwen van veilige, solide woningen voor en
met toekomstige bewoners. De doelstelling van beide organisaties liggen in elkaars
verlengde en vullen elkaar aan: kinderen van de straat houden, zorg en onderwijs bieden
opdat de ouder(s) aan het werk kunnen. Beide organisaties proberen bij te dragen aan het
versterken van de economische basis van gezinnen/gemeenschappen en zo aan hun
toekomst en die van hun kinderen. Aan die doelstelling heeft Stichting Mzamomhle al meer
dan 10 jaar gewerkt .
• Kinderdagverblijf Mza'Momhle Educare in Wallacedene (2012):
In dit jaarverslag is de situatie op kinderdagverblijf Mza'Momhle Educare nagenoeg
onveranderd ten opzichte van de verslaglegging in 2018. Daarom komen we hier pas weer
op terug indien de situatie zich wijzigt.
• Kinderdagverblijf Mfuleni Centre for Early Childhood Development (ECD) in Mfuleni
(2010):
We zijn blij dat de gemeente Kaapstad akkoord is gegaan met de interim
managementpositie van Starting Chance. Daardoor is de opvang van de 180 kinderen die
hier dagelijks zeer vakkundig worden opgevangen verzekerd. Vanaf 2020 wordt het
kinderdagverblijf geleid door een nieuwe principal. Het team staat garant voor behoud
van kwaliteit en continuïteit.
• Kinderdagverblijf Sinethemba Educare in Wallacedene (2015):
Het kinderdagverblijf blijft een paradepaardje. Grace Duko, de leidinggevende heeft haar
zaakjes uitmuntend op orde.
• Kinderdagverblijf Lisa Educare Centre in Bloekombos (2016):
Noronte heeft haar functie na haar operatie weer volledig en naar tevredenheid
uitgevoerd.
• Ondersteuning werkzaamheden Learn2Live, Starting Chance en TEEC.
Over ondersteuning van de werkzaamheden van deze social service organisaties is veel te
melden. In dit verslag gaan we hier uitgebreid op in.
We zijn ons er terdege van bewust dat zonder de belangeloze hulp en inzet van alle
vrijwilligers en sponsoren we deze resultaten niet zouden hebben kunnen bereiken.
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2. Project Mza’Momhle Educare in Wallacedene.
Dit kinderdagverblijf is in 2012 opgeleverd en afgebouwd met kinderspeelplaats inclusief
zandbak en moestuin.
Op ons verzoek heeft de overheid nader onderzoek gedaan naar de situatie op het
kinderdagverblijf. Hoewel de kinderen een veilige plek hebben, voldoet Mza'Momhle
Educare blijvend niet aan de regels. Zoals we in het jaarverslag 2018 al hebben vermeld
volgen we inmiddels, in overleg met onze lokale partner, de juridische weg om tot een
oplossing te komen. Bij het sluiten van het boekjaar is de zaak voor de vierde keer door de
Rechtbank verdaagd, nu tot een nog nader te noemen datum in 2020.
Gelukkig loopt het kinderdagverblijf dankzij het kinderopvangpersoneel ook zonder goede
leidinggevende naar behoren.
3. Project Mfuleni Centre for Early Childhood Development in Mfuleni
Starting Chance heeft na het onverwachte vertrek van Sandra Lucas, de principal, hier het
interim-management op zich genomen. Daarmee is (tijdelijke) sluiting voorkomen. Vanaf
2020 is er door de Gemeente Kaapstad een nieuwe leidinggevende aangesteld. Het centrum
wordt sinds oplevering (2010) als trainings- en opleidingscentrum gebruikt voor de
aangesloten kinderdagverblijven in de wijk en deze functie wordt continue uitgebreid.
Hulpmiddelen zoals bibliotheek en computers zijn zo ook voor deze centra beschikbaar.
Aansluiting van centra is op vrijwillige basis en staat in principe open voor iedereen die dit
wil. Daarmee is Mfuleni CECD een hub geworden in Mfuleni.

4. Project Sinethemba in Wallacedene
Sinethemba is Xhosa voor: ‘We have (a) hope’ of ‘We believe in’.
Dit kinderdagverblijf is in 2015 opgeleverd en in 2017 uitgebreid met een extra groepsruimte
voor 25 kinderen. Ze wordt uitstekend geleid door Grace Duko.
Grace is een voorbeeld voor de andere deelnemers en leden van het Kraaifontein ECD
Forum. Wij hebben inmiddels ervaren dat dit andere teams inspireert. Wij hebben in goed
onderling overleg in 2019 de laatste financiële banden doorgesneden; het staat stevig op
eigen benen.
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5. Project Lisa Educare Centre in Bloekombos
Lisa Educare Centre is eind 2016 opgeleverd en half januari 2017 is dit prachtige nieuwe
kinderdagverblijf betrokken door 125 kinderen. Het fundament voor de buitenschoolse
opvang ligt er al, dus kan te zijner tijd de opvang worden uitgebreid met een ruimte om het
kinderdagverblijf met deze faciliteit uit te breiden.

Lisa Educare

Centre

6. Projecten - Learn2Live in Wallacedene en Bloekombos
Organisatie Learn2Live en Leiderschapstraining
Learn2live heeft een steunpunt op de grens van Wallacedene en Bloekombos. Zij biedt
ondersteuning in praktische zin, zoals met het opzetten en onderhouden van een
groentetuin, stimuleert ouderparticipatie en toeleiding naar werk.
Learn2Live heeft van de Provincie de opdracht gekregen om alle (512) kindercentra in de
regio te begeleiden naar registratie. Learn2Live is daarmee een door de Provincie West-Kaap
geaccrediteerde Sociale Service Organisatie (SS0) op het gebied van kinderopvang.
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De kindercentra die al beschikken over een registratie krijgen een subsidie van de Provincie
van 15 Rand per dag (264 dagen/jaar) per geplaatst kind, wat neerkomt op ongeveer een
derde van wat een Educare Centre nodig heeft om rond te komen (salariskosten personeel
en voeding per kind per dag). De weg van een oude naar een nieuwe registratie verloopt
moeizaam en niet systematisch. Stichting Mzamomhle heeft geholpen bij het ontwikkelen
van een werkend model voor registratie van kinderdagverblijven. Het project wat zomer
2018 gestart is om 20 kindercentra als pilot naar voren te trekken en uit deze pilot de lessen
te leren voor de registratie van de overige kindercentra wordt voor 2019 ondersteund door
Wilde Ganzen. Voor 2018 heeft Stichting Mzamomhle de kosten voor haar rekening
genomen. We merken echter dat nu Frans Labberton weer terug is, na 6 maanden als
vrijwilliger dit project in Zuid-Afrika gecoördineerd te hebben, het proces stroperig en traag
is geworden. Hoewel de eerste 2 kindercentra eind 2018 hun vergunning hebben gekregen
had de pilot al medio 2019 afgerond moeten zijn voor alle 20.

Frans Labberton
Mede daarom is in de zomer van 2019 een afvaardiging van het bestuur naar Zuid-Afrika
gegaan om duidelijkheid te krijgen wat er schort aan de vaart. Met diverse lokale instanties
zijn gesprekken gevoerd, waaronder ook met het bestuur van Learn2Live en de overheid.
Duidelijk is geworden dat principals het lastig vinden om de grond waar het kinderdagverblijf
op staat over te dragen aan een door hen op te richten stichting. Het inkomen van het
kinderdagverblijf voorziet namelijk ook in hun oudedag en ze zijn bang dat dit in gevaar komt
als ze minder zeggenschap hebben. Subsidieverstrekkers en sponsoren steken echter geen
geld in particulieren. Voor dit dilemma zijn wel oplossingen denkbaar, maar het kost tijd om
daar draagvlak voor te vinden.
Een andere vereiste voor het krijgen van een vergunning is het scholingsniveau van de
leid(st)ers en de principals. Learn2Live is gespecialiseerd in het begeleiden van
zorgpersoneel en ouders om de pedagogische kant van kinderopvang en opvoeding naar een
hoger plan te tillen. Voor de jongere groepen moet een leidster beschikken over een Level
1,2 of 3. Voor de oudere groep, de peuters en kleuters, moet een leidster beschikken over
een Level 4 opleiding, wat neerkomt op het hebben afgerond van de Middelbare School. De
twintig deelnemende Educare Centres voldoen volledig aan de gestelde opleidingseisen. De
Educare Centres die nu nog in een trainingsproces zitten voor hun Leveltraining en
pedagogische training, kunnen in een volgende groep van 20 centra meegenomen worden in
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het renovatieproces van hun centrum, waarna ook zij volledig in aanmerking komen voor
registratie en overheidssubsidie. Voor de principals is Level 5 het hoogst mogelijke
beschikbare niveau.

Frans Labberton met Ian Corbett van Starting Chance
7. Projecten Starting Chance in Mfuleni
Derde veldwerker Joyce Mantyi
Stichting Mzamomhle heeft voor het tweede jaar het salaris van een derde veldwerker bij
Starting Chance gefinancierd. KerkinActie ondersteunde samen met Stichting Mzamomhle
het eerste jaar van het salaris, maar heeft haar beleid gewijzigd. Ze steunt niet meer
particulier initiatief, maar richt zich nog uitsluitend op ondersteuning van Kerken. Omdat
Starting Chance geweldige resultaten heeft gezien van deze derde veldwerker die zich met
name richt op de jongsten (0 tot 3 jarigen) heeft Stichting Mzamomhle de financiering van
het tweede jaar, voor haar rekening genomen en zal dit ook in 2020 voor het derde tevens
laatste jaar, doen.
Voorbereiding nieuwe kinderdagverblijven
Starting Change heeft plannen voor nieuwbouw voor een van de rond Mfuleni Centre for
ECD aangesloten centra. Dit kinderdagverblijf, toevallig ook Mzamomhle Educare geheten
(daarom noemen wij dit Mzamomhle Educare Centre II) en goed voor 125 kinderen, heeft
inmiddels grond van de Gemeente kunnen kopen.
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Home Choice, een Zuid-Afrikaanse keten, heeft 1,5 miljoen Rand voor de bouw toegezegd.
De realisatie hangt op de juridische overdracht van de grond door de overheid. Het project
heeft inmiddels een jaar vertraging opgelopen; naar verwachting wordt het kinderdagverblijf
in 2020 gerealiseerd. Wij zijn voornemens 500.000 Rand bij te dragen, evenals de aanleg van
de bijpassende buitenruimte en willen komend jaar hiervoor fondsen werven.
Mede door bovengenoemde vertraging heeft de groep jongeren uit Dordrecht een jaar
langer op haar reis naar Zuid-Afrika moeten wachten. Om zekerheid te geven aan het
werkdoel van de jongerenreis is besloten, in nauw overleg met Starting Chance, het
buitenspeelterrein van Blooming Stars op te gaan knappen. Intussen zijn allerlei activiteiten
door de leden van de protestantse gemeente Dordrecht ondernomen om de gelden bijeen
te krijgen, waaronder het houden van concerten, diners, markt voor tweede handsspullen
enz. enz. De predikant en de jongeren hebben een run rond het eiland van Dordt gelopen en
de jongeren hebben zich verdienstelijk gemaakt met allerlei klussen. Eind 2019 kwam het
verlossende woord dat de gelden voor de reis bij elkaar waren 'gewerkt' en dat de tickets
gekocht konden worden. De reis is gepland voor februari 2020.
Starting Chance heeft ook plannen ontwikkeld voor een kinderdagverblijf in een
multifunctioneel centrum (Campus). Ook daar wil Stichting Mzamomhle zich voor inzetten.
Het kindercentrum zal in een centrum voor kinderen met een beperking (Lonwabo Special
Needs) en een gezondheidscentrum worden gehuisvest.
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8. Project TEEC in Stellenbosch
Eind 2018 is Stichting Mzamomhle akkoord gegaan met een sponsorvraag voor de opleiding
van 15 principals van 15 centra onder voorwaarde van 50% financiering. TEEC (The Early
Education Centre) verzorgt opleiding van leidinggevenden en personeel, (gebruik van)
educatief materiaal, voorlichting aan ouders, de lokale gemeenschap en werkgevers over het
belang van goede kinderopvang. De benodigde middelen komen voor 50% van het Klein
Karoo Resource Centre in Oudtshoorn, ZA. We zijn verheugd dat de Stichting Triodos
Foundation een bijdrage heeft geleverd voor de kosten van de tweede helft van 2019.
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9. Organisatie Stichting Mzamomhle
In 2019 is het bestuur 5 maal bijeen geweest.
De belangrijkste activiteiten op organisatorisch vlak waren:
- het onderhouden van bestaande relaties zowel in Zuid-Afrika als in Nederland. Er vonden
meerdere bijeenkomsten plaats in Zuid-Afrika, enerzijds ter voorbereiding en uitvoering van
de nieuwe plannen van onze partners, anderzijds ter begeleiding van Mza'Momhle Educare
Centre,
- het betrekken van organisaties en personen bij de activiteiten van onze Stichting, zowel in
Nederland als in Zuid-Afrika,
- het onderhouden van de relatie met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) ten
behoeve van fondsenwervingsactiviteiten in Nederland,
- bekendheid geven aan Mzamomhle door publicaties in diverse media en het opstellen en
verspreiden van nieuwsbrieven,
- het op peil brengen van de financiën door het aantrekken van sponsoren,
- het uitvoeren van ons 5 jarenplan
- het invoeren van een nieuw administratiesysteem en het overzetten van de website in een
moderne softwareomgeving.
Wat werkte wel
Onze samenwerking met BIS heeft uitstekend uitgepakt, evenals onze samenwerking met
Wilde Ganzen en diverse andere fondsen.
Ook zijn we zeer tevreden over het overzetten van de website en het invoeren van het
nieuwe administratiesysteem (OVAS). Na een dag scholing hebben we dit met vereende
kracht weten te organiseren.
Wij zijn trots op Sinethemba Educare Centre dat onder leiding van Grace Duko zo
uitmuntend draait, dat we de financiële banden hebben kunnen losknippen. Het draait nu
geheel zelfstandig en is financieel onafhankelijk van ons.
Omdat er niet direct een vervolgbouwreis was voor FBD Bankmensen heeft FBD
Bankmensen zich sterk gemaakt voor een fantastische bijdrage, namelijk de ondersteuning
van Stichting Mzamomhle door het faciliteren van een stagiaire Marketing gedurende een
lange periode. Een marketingplan en de uitvoering daarvan zal vooral in 2020 merkbaar
worden.
En natuurlijk de inzet van de vele vrijwillig(st)ers die achter de schermen zoveel werk doen
wat niet direct zichtbaar is.
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Wat werkte niet
We zijn er nog niet in geslaagd om een ambassadeur te vinden die zich door zijn/haar
bijzondere netwerk ons kan helpen om meer bekendheid te krijgen. Wellicht dat dit voor
2020 wel lukt.
Ook zijn we er nog niet in geslaagd om voor Mza'Momhle Educare Centre een goede
oplossing te vinden qua management. Een gerechtelijke uitspraak zal ons in 2020 wellicht
verder helpen.
Learn2Live heeft de aanwezigheid van Frans Labberton als zeer positief ervaren en er
werden grote stappen gezet. Er was duidelijk een terugval merkbaar in de snelheid om te
komen tot registratie na het vertrek van Frans. In de zomer zijn Rob, Frans en Henk naar
Zuid-Afrika afgereisd om het project registratie te helpen vlottrekken. Voor sponsoren is het
belangrijk dat de grond waar het kindercentrum op staat op naam staat van een NPO en niet
in privé-handen is. Het is gebleken dat principals bang zijn dat overdracht van de grond naar
een NPO een aanslag is op hun inkomen, laat staan hun pensioen. We denken erover na hoe
deze angst kan worden weggenomen, zodat de registratie weer sneller gaat verlopen.
Wellicht is micro-crediet een oplossing.
Door vertraging bij de overheid van Zuid-Afrika is de overdracht van de grond ten behoeve
van Mzamomhle Educare Centre II (Mfuleni) een jaar uitgesteld, waardoor de bouwreis van
de jongeren uit Dordrecht niet in 2019, maar nu in 2020 zal plaatsvinden.
Vertrouwenspersoon
Om preventief de mogelijkheid te geven aan allen die vrijwilligerswerk bij ons uitvoeren
contact op te nemen met een vertrouwenspersoon hebben we Martijn van de Kroef bereid
gevonden om aangesteld te worden als vertrouwensvrouw. Haar rol wordt, voorafgaande
aan bouwreizen toegelicht aan de deelnemers, opdat zij de route naar haar weten te vinden.
We verwachten dat hier een preventieve werking van uit gaat.
Daarnaast zet Martijn zet zich in als betrokkene ten behoeve van projecten. De Stichting is
erg blij met haar inzet.
Raad van Advies (i.o.)
Henk Vugteveen is toegetreden tot de Raad van Advies in oprichting. Het is voor een bestuur
belangrijk dat er een orgaan is die kan adviseren, gevraagd en ongevraagd, over belangrijke
keuzes die gemaakt moeten worden, zowel ten aanzien van beleid als ten aanzien van te
financieren projecten. Na evaluatie in 2020 zal de Raad van Advies bij gebleken nut definitief
worden ingesteld.
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De Stichting vindt verantwoording van uitgaven naar direct betrokkenen erg belangrijk. Zij
houdt daarom de vinger aan de pols bij de verantwoording van gelden van haar opdrachten
aan derden.
Het mag duidelijk zijn dat met name het realiseren en continueren van een goede
samenwerking met allerlei organisaties zoals bijvoorbeeld de Gemeente Kaapstad, de
Provincie West-Kaap en de community aldaar veel inspanning en vaardigheid van het
bestuur heeft gevergd en we zijn blij met het resultaat.
In hoofdstuk 11 én in de jaarrekening (Bijlage 2) is de financiële huishouding van de stichting
toegelicht.
10. Toekomst
Het is nadrukkelijk de bedoeling van partijen de kinderdagverblijven naar (financiële)
zelfstandigheid te begeleiden en onze financiële ondersteuning in maximaal vijf jaar af te
bouwen tot nul. Dat is realistisch. Met een gecertificeerd gebouw en dito staf komen deze
kinderdagverblijven in aanmerking voor (provinciale) overheidsbijdragen, te weten 15 ZAR
per kind per dag (ongeveer € 1). Dat bedrag, tezamen met de ouderbijdrage en eventuele
neveninkomsten, is voldoende voor een financieel zelfstandige toekomst.
Voor al onze projecten houdt onze ondersteuning niet op bij de oplevering van een nieuw
gebouw alleen. Wat er in het gebouw gebeurt is minstens zo belangrijk, daarom zijn wij vaak
ook betrokken bij en medefinancier van scholingsprojecten voor personeel en
leidinggevenden.
Vanaf 2017 is de samenwerking met Starting Chance geïntensiveerd. Mfuleni Centre for ECD
is in 2010 opgezet samen met de voorganger van Starting Chance. Het centrum is een
centraal punt voor de kindercentra, groot en klein, in de buurt.
Starting Chance is bezig met het ontwikkelen van een tweede vergelijkbaar centrum. Hierin
komt een kinderdagverblijf, opvang voor kinderen met een beperking (Lonwabo) en een
medische kliniek. Stichting Mzamomhle is voornemens bij te dragen aan de realisatie van het
kinderdagverblijf in dit nieuwe centrum (2020).
Naast financiering van de 3e veldwerker bij Starting Chance (Mfuleni) en scholing van de
teams bij Learn2Live (Wallacedene en Bloekombos) zijn wij eind 2018 gaan samenwerken
met een vierde partner, nu in de regio Stellenbosch: The Early Education Centre (TEEC). TEEC
is evenals CECD en Learn2Live een Social Service Organisation. TEEC heeft in 2019 15 teams
in de regio Stellenbosch opgeleid. Wij hebben samen met de Triodos Foundation (Ned.) en
het Klein Karoo Bronne Sentrum (ZA) de financiering van deze Train de Trainersprogramma
op ons genomen en willen dat ook voor 2020 doen.
Wij zullen ons tevens inzetten om de onderlinge samenwerking tussen de verschillende
SSO's te stimuleren.
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In februari 2020 zullen 14 jongeren met begeleiders vanuit de Protestantse kerk te
Dordrecht tijdens een bouwreis de handen uit de mouwen steken. Voor de dominee (en
drijvende kracht) wordt dit de derde bouwreis. De groep heeft in 2019 veel activiteiten
georganiseerd om de financiën voor deze reis en hun project bij elkaar te krijgen (run rondje
eiland Dordt, concerten, tweede hands markt, diners, klusjes, collectes)

Net als in voorgaande jaren zal Stichting Mzamomhle haar aandacht in 2020 richten op het
verbeteren van de kwaliteit van de huidige centra en de realisatie van het 5 jarenplan.
We zullen de mogelijkheid onderzoeken om eind 2020 of wellicht begin 2021 opnieuw met
een groep 'Vrienden van Mzamomhle' de handen uit de mouwen te steken en af te reizen
naar Zuid-Afrika. Er is immers nog zo ontzettend veel te doen.
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11. Financiën
Het bestuur van Stichting Mzamomhle heeft gekozen voor professionele begeleiding zowel
op het gebied van capaciteitsopbouw en competentieontwikkeling van de leidsters en
leidinggevenden (TEEC en Learn2Live) als op het gebied van de “harde” bouw. Alan Chandler
and Associates is aangesteld als kostencalculator voor het financiële toezicht, met name
tijdens bouwwerkzaamheden.
Om redenen van transparantie en toezicht heeft het bestuur in 2010 gekozen voor de
oprichting van een Zuid-Afrikaanse goede doelen stichting (Trust). Deze Public Benefit
Organization staat onder toezicht van de Zuid-Afrikaanse Belastingdienst (SARS) en is
uitsluitend gericht op de door Stichting Mzamomhle vastgestelde doelen. De trustees zijn
R.P. Serné (q.q. en namens Stichting Mzamomhle), A.J.M. Reijns en G.A. van Rhyn (namens
Exceed, ons Zuid-Afrikaans administratiekantoor).
De financiële jaarrekening van deze Mzamomhle Foundation Trust is aan de financiële
jaarrekening van de stichting gehecht.
Onze financiële doelstelling voor 2019 is hoofdzakelijk gericht geweest op de realisatie van
het Registratieproject Learn2Live, voor scholing van teams en voor verbeteren van de
bedrijfsvoering van Mza'Momhle Educare Centre. Verheugd kunnen we constateren dat
einde boekjaar 2019 we de benodigde gelden voor de realisatie van de aangevraagde
projecten 2019 door middel van acties van derden en fondsen mochten ontvangen.

Bijgevoegd is een staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2019 en de
vermogenspositie per 1 januari en 31 december 2019.
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12. Tot slot
Wij danken u voor uw belangstelling en zouden het zeer op prijs stellen indien u Stichting
Mzamomhle onder de aandacht wilt brengen van uw persoonlijke en zakelijke relaties.
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Bijlage 1

Nederland

Stichting Mzamomhle
Bestuur:
Rob Serné, voorzitter
Hanneke Zwaan, secretaris
Loek Reijns, penningmeester
Frans Labberton, lid
Raad van Advies i.o.:
Henk Vugteveen
Projecten:
Martijn van der Kroef

Zuid-Afrika
Mzamomhle Foundation Trust
Trustees:
Loek Reijns
Rob Serné
Rob Serné namens stichting Mzamomhle.
G.A. van Rhyn (Exceed cape Town)

Vaste samenwerkingspartner in NL:
Kinderopvangorganisaties in Nederland: zie
www.mzamomhle.org
Stichting Wilde Ganzen,
ICCO, Kerk in Actie, Change the Game

Vaste samenwerkingspartners in ZA:
Centre for Early Childhood Development
/Learn2Live/Starting Chance/TEEC
Development Training en begeleiding
www.CECD.org.za
Exceed Financiële & Juridische
begeleiding www.exceed.co.za

Pro Juventute, Stichting Jong, UNESCO,
Stichting Triodos Foundation
BIS, Bureau Internationale Samenwerking,
FBD bankmensen
Wiskundehuis
40MM - 40.000 Meter Mars

Alan Chandler & Associates
Kostencalculatie bouwprojecten
Belgotex floors
Ukubona Africa
The Haley Foundation, USA

Projecten in NL:

Projecten in ZA:

Bouwreizen

Bouwprojecten

Projecten:
Ontwikkeling model voor
registratie kdv’en
Vervoer van kinderen met
een beperking naar
dagopvang

Jaarverslag Stichting Mzamomhle 2019

Trainen van personeel

Mza'momhle Educare - Wallacedene
Kinderdagverblijf 96 kinderen
Mfuleni ECD- Mfuleni
Kinderdagverblijf 180 kinderen
Sinethemba Educare - Wallacedene
125 kinderen
Lisa Educare - Bloekombos
125 kinderen
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Bijlage 2

Financiële verantwoording
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