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VOORWOORD VAN DE 

VOORZITTER  

AFRIKA TIKKUN Nederland 
 

Ubuntu is een term die 'menselijkheid' betekent. Het 

wordt vaak vertaald als 'ik ben omdat wij zijn'.  Ubuntu is 

een diep besef van onderlinge verbondenheid tussen 

mensen. Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar 

van het coronavirus. Het virus creëerde onmacht en vele 

slachtoffers, én versterkte de kracht van Ubuntu! 

We deelden de hulpeloosheid, we beseften hoe het 

coronavirus mensen om ons heen raakte in hun 

levensstandaard. Dat er inkomen wegvalt als er geen werk 

meer is. Dat armoede dichterbij komt voor getroffenen. 

Vanuit die ervaring kwam ook meer besef van de impact 

van het coronavirus op Zuid-Afrika, waar extreme armoede 

en honger al vóór Corona een dagelijkse strijd was. De 

coronacrisis maakt die situatie alleen nog maar nijpender. 

Miljoenen mensen leven er nog steeds zonder 

voedselzekerheid.

 
 

2020 was een jaar 

waarin de betekenis 

van Ubuntu duidelijker 

werd dan ooit tevoren 
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Ik wil iedereen 

oproepen om Ubuntu 

toe te passen. Bedenk 

je eigen ideeën over 

hoe je een zinvol 

verschil kunt maken 

 
 

 

Tijdens de lockdown heeft Afrika Tikkun 84.000 

voedselpakketten verstrekt om mensen door een 

maand van ontbering heen te helpen. Dat was toen ons 

team in Zuid-Afrika dacht dat de lockdown drie weken 

zou duren. Maar toen we op weg waren naar het 

dubbele van die periode, was de vraag: wat nu? Het 

enige echte antwoord hierop bleek Ubuntu te zijn. 

Dat uitte zich bijvoorbeeld in kledingfabrieken die zijn 

omgebouwd tot productielijnen voor mondkapjes. Zij 

zorgden voor blijvende werkgelegenheid voor hun 

werknemers en dus voor de gezondheid van anderen. 

Het waren ook voedselproducenten die goedkope, 

voedzame, gemakkelijk te verdelen voedselpakketten 

creëerden. En het was de vrijgevigheid van elke 

buurman. Wie deelt wat je hebt met degene die het 

niet heeft, houdt de maatschappij op de been. In de 

ware geest van Ubuntu zal iedereen steeds met 

nieuwe ideeën moeten komen. 

Ik wil graag afsluiten met een oproep aan jou om dit 

ook te doen en te blijven doen! Wees creatief  en 

bedenk je eigen ideeën over hoe je een zinvol verschil 

kunt maken, en deel dit met anderen. Om die reden 

hebben we in 2020 de stap gezet om Stichting Afrika 

Tikkun Nederland op te richten, nadat we al een tijd 

betrokken waren bij Afrika Tikkun. Nu is de tijd om 

méér te doen, om deze stichting in Nederland een 

eigen gezicht te geven. Als we leven in de geest van 

Ubuntu, dan komen we samen heel ver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bas Creemers, voorzitter Stichting Afrika Tikkun Nederland 
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INTRODUCTIE 
 

2020 is het jaar waarin Stichting Afrika TIkkun Nederland 

is opgericht en de ANBI status heeft ontvangen. De 

projecten van Afrika Tikkun vinden plaats in Zuid-Afrika, 

maar Afrika TIkkun heeft een stichting in Engeland, de 

Verenigde Staten, Australië en nu ook Nederland. Deze 

stichtingen maken de projecten in Zuid-Afrika mede 

mogelijk.  

 

2020 is ook het 26ste jaar dat Afrika Tikkun in Zuid-Afrika 

impact heeft gemaakt. Gedurende deze periode hebben 

we een ongelooflijke transformatie meegemaakt; van het 

bieden van basishulp aan slachtoffers van 

overstromingen, brand, honger en ziekten 

tot het opzetten van vijf expertisecentra 

die programma's uitvoeren die elk jaar 

gemiddeld 12.000 jonge levens positief 

beïnvloeden. Onze visie is om de 

economische empowerment van jonge 

mensen in Zuid-Afrika mogelijk te maken 

door de sociaaleconomische factoren aan 

te pakken die het voor hen moeilijk maakt 

om uit de cirkel van armoede te 

ontsnappen. 

Onze vijf gemeenschapscentra bereiken niet alleen 

duizenden jongeren, maar de gemeenschap als geheel. Tot 

op heden zijn we er trots op dat we werkgelegenheid 

hebben gecreëerd en de competenties hebben ontwikkeld 

van minstens 400 personen per jaar (en indirect nog eens 

2.000 familieleden) binnen de lokale gemeenschappen 

waarin we actief zijn. We nodigen u uit om ons jaarverslag 

van 2020 door te nemen, waarin de vooruitgang en 

uitdagingen worden beschreven en onze inspanningen om 

het leven van jonge mensen in Zuid-Afrika te empoweren. 

Al onze projecten zouden nooit mogelijk zijn zonder de 

steun van u en al onze partners, 

belanghebbenden en supporters. We zijn 

van plan het werk voort te zetten wat 

meer dan 25 jaar geleden is begonnen, en 

hopen dat u ons zult vergezellen op onze 

reis om onze jonge mensen in staat te 

stellen om het maximale uit hun potentie 

te behalen.

 
 

Onze kracht is ons Cradle to Career 360˚model - een benadering die de educatieve, persoonlijke 
ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, voeding, gezondheid en de ontwikkeling van vaardigheden 
van jonge mensen ondersteunt. Dit leidt volgens ons tot verschillende soorten carrièrekansen en 

uiteindelijk tot vermindering van de jeugdwerkloosheid in het land.  
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Bestuur 

Raad van Toezicht 

 

 

TEAM 
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ONZE IMPACT In 

Cijfers 04 
IMPACT SNAPSHOT 

 

5413 89% 

 
 

Van de kinderen op onze 

kleuterscholen ontwikkelden zich 

voldoende om op een basisschool 

toegelaten te worden. 

 

12656 
Jonge mensen bereikt 

1179 - 2-6 jaar oud 

2829 - 7-18 jaar oud 

5413 - 18-35 jaar oud 

3235 - 360° Social Services 

Jongeren hadden zich 
aangemeld voor onze 
carrière en werk gerelateerde 

projecten 

 
 

    1895 
Mensen hebben een 

baan gevonden via 

onze projecten 

 
    

1791 
Aangemelde alumni 

Slagings% van 

               
Op de middelbare school 

Waarvan 49% door kan studeren 

op de universiteit Communities 

  

 

 

1 621 805 
Maaltijden geserveerd in alle 

communities  

 

 

3235 

 

 

Families ondersteund via 

ons 360° Social Services 

programma. 

5 

92% 
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ORGANISATIE 

ZUID-AFRIKA 05 
 

Afrika Tikkun heeft als missie om de jeugdwerkloosheid en 

kinderarmoede in Zuid-Afrika te verminderen. Dit doen we 

door de sociaaleconomische factoren aan te pakken die 

het voor jonge mensen moeilijk maken om als productieve 

burgers toegang te krijgen tot  de economie. We bereiken 

dit via uitgebreide diensten die kinderen en jongeren in 

staat stellen om goed door elke fase van de ontwikkeling 

te komen. Dit resulteert in opgeleide, op waarden 

gebaseerde, carrièregerichte en inzetbare volwassenen. 

Dit is in essentie ons Cradle to Career 360º model. Door 

middel van deze holistische aanpak slagen we er al ruim 25 

jaar in om  het uiteindelijke doel voor hen te bereiken, 

namelijk doorgroeien naar werk of zelfstandige. 
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360° CRADLE TO CAREER MODEL 
 

Ons 360 ° Social Support Services (SSS) -programma richt zich op de specifieke ontwikkelings- en leeftijdsgebonden behoeften van 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 2 tot 35 jaar. Deze diensten zijn onderverdeeld in kern- en 
ondersteuningsprogramma's: 
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KERN PROGRAMMA’S 
 

 

 

 
Early Childhood Development (ECD): 

Dit programma is gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar en richt zich op het behalen van 

mijlpalen in hun ontwikkeling en het voorbereiden op de basisschool om een stevige 

basis te leggen voor leren gedurende de hele schoolloopbaan. 

 
Child & Youth Development (CYD): 

Een naschools programma voor kinderen van 7-18 jaar dat een reeks activiteiten biedt 

voor onderwijs, leiderschap, carrière en persoonlijke ontwikkeling gedurende hun 

vormende jaren in het onderwijssysteem. 

 
Career Development Programme (CDP): 

Dit programma biedt loopbaanbegeleiding, CV training, gedragstraining, branche 

specifieke gespecialiseerde training, arbeidsbemiddeling en beurzen voor doorleren. 

Door deze activiteiten krijgen jongeren en jongvolwassenen van 19-35 jaar toegang tot 

economische kansen na het beëindigen van de middelbare school. 

 
Youth Accelerator Programme (YAP): 

Dit programma biedt jongeren tussen 18-21 jaar de voorbereidingen die zij nodig 

hebben om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. Dit helpt hen om ondanks 

hun township achtergrond gemakkelijk te kunnen omgaan met de bedrijfscultuur. 
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360° SOCIAL SUPPORT 
 

Primaire Gezondheidszorg 
 

Hiertoe behoort voorlichting over de juiste voeding, de gezondheid van 

kinderen, gezinsplanning en immunisatie tegen belangrijke 

infectieziekten. De diensten omvatten regelmatige lichamelijke 

gezondheidsvoorlichting, welzijn en periodieke gezondheidsmetingen 

voor lengte, gewicht, gezichtsvermogen, gehoor en sensorisch 

motorisch functioneren. 

Familie Support 

 

 

 
          360°  
SOCIAL SUPPORT 

 
Geeft invulling aan de behoeften van de jonge 

persoon binnen de context van zijn gezinssituatie. 

Diensten omvatten opvoedingsvaardigheden, 

gezinsbehoud, ontwikkelingsactiviteiten, counseling, 

steungroepen, advies en doorverwijzingsdiensten. 
 

Voedselzekerheid 

Omvat het verstrekken van dagelijkse maaltijden aan 

jonge mensen en waar nodig het verstrekken van 

maandelijkse voedselpakketten aan gezinnen, 

noodhulp en lunchboxen voor scholen. We hebben 

ook voedseltuinen en andere voedings- / 

voedselzekerheidsactiviteiten opgezet die nodig zijn 

als aanvulling op de educatieve ervaring.

 

Empowerment 
 

Dit programma stimuleert inclusiviteit vanuit het perspectief van 

geslacht en handicap over de hele organisatie. Kinderen met een 

handicap en hun families krijgen de tools en ondersteuning die 

nodig zijn om hun mensenrechten te kunnen beschermen en als 

ambassadeurs van verandering in hun huizen en 

gemeenschappen. 
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ONZE 

WAARDEN 
 

Afrika Tikkun streeft naar een positieve impact op de bredere gemeenschap als geheel. Ongeveer 85% van onze medewerkers komt uit 

de gemeenschappen rond de centra, wat bijdraagt aan een duurzaam gezinsinkomen. Dit maakt ons een van de werkgevers in onze 

doelgroepen in Gauteng, Orange Farm, Alexandra, Diepsloot en Braamfontein, en Mfuleni in de West-Kaap. Wij geloven dat de economie 

zelf het meest profiteert van economisch mondige jongeren. Hoe meer geëngageerd, goed opgeleid en inzetbaar een bevolking is, des 

te minder voorkomend zijn werkloosheid en criminaliteit. 

 
 

 
 

KWALITEIT 
 

In al ons werk bieden we 

waarde, performance en 

strikte discipline 

DUURZAAMHEID 
 

We houden oog op de 

toekomst met alles wat 

we doen

 
 

 
 

UBUNTU 
 

We hanteren Ubuntu: 

Niet alleen voor jezelf 
leven maar ook voor 

anderen en we stellen 

het belang van de 

community voorop 

 
 
 
 
 
 

 

RESPONSIBLE KINDNESS 

We hebben een continue 
purpose to grow 

EMPOWERMENT 
 

We zullen altijd doelen om 

betrokkenen te empoweren 

met handvatten en kennis om 

onafhankelijk en productief 

te zijn 

M
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WAT ONS 

UNIEK MAAKT 
 

WE ZIJN TRANSPARANT EN VERANTWOORDELIJK 
I In het belang van transparantie en verantwoording wordt Afrika Tikkun elk jaar gecontroleerd en 

brengt het een jaarverslag uit aan onze partners en het publiek. 
 

WE WERKEN MET HET PRINCIPE VAN "GEDEELDE WAARDE” 
Afrika Tikkun streeft naar partnerships die worden versterkt door een gemeenschappelijk doel om 

Zuid-Afrikaanse jongeren te empoweren door middel van duurzame oplossingen die de kwaliteit 

van hun leven verbeteren. Omdat we erkennen dat de behoeften van onze partners variëren, 

bieden we kansen en voordelen die passen bij hun unieke vereisten. 
 

WIJ BLIJVEN EEN VAN DE WEINIG ORGANISATIES WERELDWIJD WAARVAN 

NELSON MANDELA PATROON WAS 

Nelson Mandela vertelde het volgende over Afrika Tikkun: “Afrika Tikkun demonstreert in een 

praktische en duurzame manier, wat kan worden gedaan met beperkte middelen, grote inzet en 

passie. Ik ben ervan overtuigd dat Tikkun het beste vertegenwoordigt wat het maatschappelijk 

middenveld te bieden heeft in samenwerking met de aanzienlijke inspanningen van de overheid”. 

 

WE CONTROLEREN EN EVALUEREN ONS WERK REGELMATIG 
We werken om afgesproken doelen te bereiken via onze monitoring- en evaluatieafdeling 

verzamelen we relevante gegevens, documenteren we casestudy's en monitoren we de impact, 

resultaten en output van ons model en onze programma's routinematig aan de hand van specifieke 

indicatoren. Hierdoor leren en optimaliseren we op continue basis in plaats van op ad hoc basis.  
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STICHTING AFRIKA TIKKUN NEDERLAND 
 

 

 

 

 

 

Organisatie Nederland 

In 2020 heeft Stichting Afrika Tikkun Nederland zich bezig 

gehouden met  het realiseren van de oprichting van de 

stichting, het aanvragen van de ANBI status en het 

opzetten van een bestuur. Er is een start gemaakt met de 

voornaamste doelstellingen van  Stichting Afrika Tikkun 

Nederland. Deze zijn fondsenwerving voor de 

programma’s in Zuid-Afrika en de bekendheid van Afrika 

Tikkun in Nederland te vergroten. De eerste contacten zijn 

gelegd en de eerste projectplannen zullen begin 2021 

worden verstuurd.  

Het bestuur en de Raad van Toezicht ontvangt geen 

beloning behalve een vergoeding voor de gemaakte 

onkosten. Voor het vergoeden van onkosten is 

goedkeuring van het bestuur nodig en bovenmatige 

vergoedingen conform CBF normen zijn niet toegestaan. 

De activiteiten van de stichting dienen het algemene 

belang zoals vermeld in de statuten. De stichting heeft 

geen winstoogmerk. Het bestuur en de Raad van Toezicht 

voldoen aan de integriteitseisen. Het eigen vermogen 

blijft beperkt, zoals vastgelegd in de statuten. 

In 2021 is de financiële doelstelling van Stichting Afrika 

Tikkun Nederland het werven van € 150.000. We willen dit 

bereiken door middel van onze fondsenwerving strategie 

met bedrijven, individuen en fondsen.   

 

Programma’s Zuid-Afrika 

In 2021 willen wij een bijdrage leveren aan de ambitie om 

de  programma’s in onze vijf gemeenschappen (1) 

Diepsloot, (2) Orange Farm, (3) Hillbrow, (4) Alexandra en 

(5) Mfuleni te onderhouden en uit te breiden. Door middel 

van deze programma’s helpen wij jaarlijks meer dan 

15.000 mensen. Binnen deze gemeenschappen hebben 

wij grote buurtcentra gebouwd waarbinnen onze 

programma’s plaatsvinden. Ons voornaamste doel is om 

een deel van de middelen te werven die nodig zijn om 

minimaal 15.000 kinderen en jongeren te voorzien van 

toegang tot sociaaleconomische voorzieningen door 

middel van ons Cradle2Career model. Tevens willen wij 

ervoor zorgdragen dat minimaal 5.000 jongeren direct 

toegang tot de economie krijgen door middel van 

zelfstandig ondernemen of een baan. Hiernaast willen we 

ons model uitbreiden naar drie nieuwe gemeenschappen 

in Zuid-Affrika. 

De programma’s zullen opgeleverd worden door ons 

lokale team in Zuid-Afrika in directe samenwerking met de 

lokale bevolking binnen de gemeenschappen. Rapporten 

over deze ontwikkelingen zullen tweemaandelijks met het 

team in Nederland gedeeld worden. De vorderingen 

binnen onze projecten zullen zowel op de website van 

Afrika Tikkun in Zuid-Afrika als ook op de Nederlandse site 

gepubliceerd worden. 
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PROJECTEN UITGELICHT 
 

SOLIDARITY FUND:  

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft Afrika Tikkun en enkele andere organisaties in 2020 geselecteerd als partij om te ondersteunen in het 
verstrekken van duizenden voedselpakketten tijdens de COVID-19 golf in 2020. Afrika Tikkun heeft in totaal 84.000 voedselpakketten verstrekt. 
Deze voedselpakketten hadden voldoende voeding om een gezin van 4-5 mensen een maand van voedsel te voorzien. Hiermee hebben we 
direct onze communities kunnen ondersteunen tijdens deze heftige periode. Daarnaast hebben we via partnerships ruim 300.000 herbruikbare 
mondkapjes verstrekt. Deze zijn lokaal geproduceerd door mensen uit de townships. Zo hebben we de communities ondersteund via  
werkgelegenheid en via het direct bijdragen aan de veiligheid via duurzame mondkapjes van goede kwaliteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIGITAAL LEREN 

Omdat we gedurende de lockdown in Zuid-Afrika niet klassikaal les 
konden geven en omdat we een toekomstbestendige methodiek 
willen aanbieden, hebben we onze energie gestoken in het 
verstrekken van 2.500 tablets aan onze jongeren. Deze kinderen en 
jongeren waren net als de rest van Zuid-Afrika hard getroffen door 
het virus en zonder leermogelijkheden zouden ze een achterstand 
oplopen in hun ontwikkeling. Zo hebben we de continuiteit van hun 
opleiding kunnen waarborgen. Tegelijkertijd hebben we via de 
voedselpakketten er voor gezorgd dat de jongeren en ouders van 
kinderen niet illegaal werk zouden hoeven verrichten (de meeste 
banen konden niet worden uitgevoerd tijdens de lockdown).  
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EVENTS IN DE SPOTLIGHT 
 

Re-Greening project 

Het “Wings of Life Diepsloot-centrum” van Afrika 

Tikkun en PlantNation leidden een 

vergroeningsprogramma met een groep jonge 

mensen die graag milieubescherming en duurzame 

oplossingen wilden integreren in de ontwikkeling van 

jongeren. De teams bespraken de bijdrage die bomen 

leveren aan de luchtkwaliteit en een schoon klimaat, 

en leerden ook hoe ze een tuin moesten aanleggen en 

onderhouden. Het initiatief leidde tot het planten van 

80 nieuwe bomen die nu het centrum verfraaien.  

"We zaaien de revolutie boom voor boom", zegt 

David Jaffe van PlantNation. Deze bomen zijn nog 

maar het begin van een bredere beweging naar een 

groener Zuid-Afrika, en er zijn plannen om meer 

bomen te planten. 

 

Spelling Bee 

Elk jaar in oktober, na maanden van voorbereiding en 

spellingoefening, nemen jongeren uit alle vijf centra 

deel aan de Spelling Bee Final. Vier buitengewoon 

waardige winnaars, die elk van de vier 

leeftijdscategorieën vertegenwoordigen, nemen de 

titel van Spelling Bee Champions mee naar huis. 

Het evenement dient om leren te inspireren en 

geletterdheid te verbeteren. Bovendien stimuleert de 

Spelling Bee de ontwikkeling van een reeks cognitieve 

vaardigheden, waaronder het vermogen om met druk 

om te gaan, spreken in het openbaar en 

kennisbehoud.  

 

Daarnaast ontwikkelt het zelfvertrouwen en helpt het 

jongeren bij het leren van concepten en 

levensvaardigheden. 

 

 
Talent Day 

Elk jaar in juli organiseert Afrika Tikkun Talent Day, een 

jaarlijkse sport-, kunst- en cultuurwedstrijd die meer dan 

3.500 jonge mensen uit onze gemeenschapscentra 

samenbrengt. Het is een dag waarop we onze jonge 

mensen en hun talenten vieren, integratie aanmoedigen 

en een platform creëren voor persoonlijke interactie en 

betrokkenheid van de gemeenschap. Talentendag biedt 

jongeren de kans om hun fysieke en sociale vaardigheden 

te verbeteren
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JAARREKENING 
 

Non-profitorganisaties worden geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen bij het vaststellen en behouden van 

financiële duurzaamheid. COVID-19 was ook voor Afrika Tikkun een enorme uitdaging. Deze uitdagingen zijn extra groot 

voor onze gemeenschappen met weinig middelen en grote behoeften. Bij Afrika Tikkun zijn we er trots op volledig 

transparant te zijn met onze partners, vrienden en donateurs over hoe onze donaties worden gebruikt in 

overeenstemming met onze visie en missie. 

 

Jaarrekening Stichting Afrika Tikkun Nederland 

 
  

BATEN Begroting 2020 Baten 2020 Baten 2019

Bedrijven 15.000                 50.000                                                    -                                                           

Fondsenwerving 10.000                 -                                                               -                                                           

Donateurs -                            -                                                               -                                                           

Lening UK -                            -                                                           

Inkomsten beheer en administratie

Algemene inkomsten -                            -                                                               -                                                           

Som der baten 25.000                 50.000                                                    -                                                           

LASTEN Begroting 2020 Lasten 2020 Lasten 2019

Overboeking t.g.v. Centra 23.500                 -                                                               -                                                           

Uitgaven beheer en administratie

Administratieve kosten 1.500                   30                                                            -                                                           

Som der lasten 25.000                 30                                                            -                                                           

Overzicht baten en lasten
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Toelichting op de jaarrekening: 

Stichting Afrika Tikkun Nederland is in 2020 opgestart, daardoor heeft het nog geen buffer voor de opstartkosten. 

Voor deze opstartkosten is een korte termijn lening aangenomen bij Stichting Afrika Tikkun UK. Deze € 1.600 bestaat uit 

een overboeking  (€ 1.000) van Stichting Afrika Tikkun UK naar stichting Afrika Tikkun Nederland. Verder heeft stichting 

Afrika Tikkun UK € 600 voor Stichting Afrika Tikkun Nederland betaald, te weten notariskosten (€ 554) en 

representatiekosten (€ 46). Het is de bedoeling dat de lening in 2021 of 2022 terug wordt betaald. Omdat er nog geen 

ontvangsten zijn geworven ten behoeve van de beheerskosten is er tijdelijk een negatieve algemene reserve. Deze 

bestaat uit administratie en beheerskosten bankkosten (€ 30) en de door Stichting Afrika Tikkun UK voorgeschoten 

kosten. In 2020 zijn er geen kosten uitgegeven aan wervingskosten, bezoldiging of onkostenvergoeding bestuursleden.  

Het bedrag in het vastgelegde vermogen met bestemming Zuid-Afrika is € 50.000. Deze is eind 2020 ontvangen en wordt 

z.s.m. in 2021 ten behoeve van het project in Zuid-Afrika besteed. (Van dit bedrag wordt ca € 35.000 overgeboekt via 

Wilde Ganzen, het overige bedrag wordt rechtstreeks overgeboekt). 

 

ACTIEF 2020 2019

VASTE ACTIVA

1.Materiele vaste activa

Overige vaste bedrijfsmiddelen -                                                               -                                                           

Inventaris -                                                               -                                                           

Automatiseringsapparatuur -                                                               -                                                           

VLOTTENDE ACTIVA

2. VORDERINGEN

Debiteuren -                                                               -                                                           

Overige vorderingen en overlopende activa -                                                               -                                                           

3.LIQUIDE MIDDELEN 50.970                                                    -                                                           

50.970                                                    -                                                           

PASSIEF

4. EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve -                                                               -                                                           

Vastgelegd vermogen -630

Bestemming Zuid-Afrika 50.000                                                    -                                                           

5 KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 1.600                                                       -                                                           

50.970                                                    -                                                           

Balans per 31 december 
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Contactgegevens 

INTERNATIONAAL 
 
 

Johannesburg 
Hoofdkantoor Zuid-Afrika 

 

Ground Floor, Eastwood Building, 

57, 6th Road, Hyde Park, 

Johannesburg 

P.O. Box 895, Saxonwold, 

Johannesburg, 2132 

info@afrikatikkun.org 

 

Kaapstad  
Kantoor 
 
Acceleration Building  
121 Cecil 
Road, Salt River, Cape Town  
 
 

 CENTRA  

 
Kaapstad 

 
Zolile Malindi Community Centre, 

Trevor Tokwana Drive, Mfuleni, 

Ext 4, Cape Town 
 

Diepsloot 
 

Wings of Life Community Centre, 

Peach Street, Diepsloot, Ext 6 

 
 

Binnenstad 
Johannesburg 

 
Uthando Centre 

TMI Building, Corner Empire & 10 

Joubert Street, Johannesburg 

 

 

Alexandra 
 

Phuthaditjaba Community Centre, 

61, 17th Avenue, Alexandra, 

Johannesburg 

 

 

Orange Farm 
 

Arekopaneng Community Centre, 

14356 Ext 8b, Ward 4, Orange Farm 

 

 

 
 

 
Afrika Tikkun VS 

 
1401 Hillside Road Wynnewood, PA 

19096, United States of America 

infousa@afrikatikkun.org 
 

 

 

Afrika Tikkun Australie 
 

P.O. Box 665, Newport Beach, NSW, 

2106, Australia 

infoaus@afrikatukkun.org 

 

 

Afrika Tikkun VK 
 

Milton Park, Stroude Rd, Egham, 

TW20 9EL, United Kingdom 

infouk@afrikatikkun.org 

 

INTERNATIONALE 

PARTNERS 
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Stichting Afrika Tikkun 

Nederland 

 De Boelelaan 749 

1082 RS Amsterdam 

 

 

EMAIL: 

infonl@afrikatikkun.org 

 

 

 

 
 

Bedankt voor 

het lezen van 

ons jaarverslag 

mailto:infonl@afrikatikkun.org

