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VOORWOORD VAN DE 
VOORZITTER  
AFRIKA TIKKUN Nederland 

 

Als mens sta ik versteld van waar we als mensheid toe in 
staat zijn als de situatie erom vraagt. Plotseling zijn we in 
staat om boven onszelf uit te groeien en krachten aan te 
boren waar we niet bewust van waren. Ook binnen Afrika 
Tikkun heb ik dit fenomeen aanschouwt in 2021. Een jaar 
met enorme uitdagingen en tegelijkertijd een jaar met een 
geweldige response van ons team, onze partners én de 
mensen in de lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika. 

Ik ben verheugd te zien dat onze impact op de 
maatschappij in Zuid-Afrika groeit. Dat is een direct gevolg 
van de missie en ambitie van het leiderschapsteam van 
Afrika Tikkun. De groeiende impact is waarneembaar op 
meerdere vlakken. 

Via de kernprogramma’s die worden aangeboden in onze 
eigen community centra in de sloppenwijken van 
Johannesburg en Kaapstad. Daar stonden afgelopen jaar 
4.853 kinderen geregistreerd die direct onze diensten 
hebben kunnen ervaren in de centra in Mfuleni, Diepsloot, 
Braamfontein, Alexandra en Orange Farm.    

 

 
 

 
 

In 2021 is onze impact 
op de maatschappij in 
Zuid-Afrika gegroeid.  
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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 

 

Daarnaast hebben we flexibiliteit en daadkracht 
getoond door in te spelen op de maatschappelijk 
ontwikkelingen gedreven door Covid-19. Zo hebben we 
onze centra ingezet als vaccinatiecentra en in totaal 
34.456 vaccinaties uitgevoerd volgens de richtlijnen 
van de overheid. Maar we weten inmiddels dat het 
effect van Covid-19 niet alleen medisch is, het is ook 
sociaal-maatschappelijk en economisch. Daarom 
hebben we gedurende het jaar het “Reviving Township 
Economies” programma ontwikkeld, waarin we 150 
kleinere, lokale bedrijven financieel en organisatorisch 
hebben gesteund om niet alleen te overleven in de 
Coronacrisis, maar er ook sterker uit te komen.     
  
Vanuit de ambitie om een aantoonbare bijdrage te 
leveren aan het leven van veel meer kinderen in Zuid-
Afrika, zijn we in 2021 met een programma, genaamd 
ATOM: Afrika Tikkun Outreach Movement. Dit model 
heeft als doel om het ‘cradle to career’ model te 
vertalen naar en te implementeren met kleine lokale 
stichtingen, die daarmee een samenwerking aangaan 
met Afrika Tikkun.   
 
De rol van Afrika Tikkun Nederland is om de missie in 
Zuid-Afrika te ondersteunen en fondsen te werven in 
Nederland die bijdragen aan het realiseren van de 
plannen in Zuid-Afrika. Dit blijven we doen vanuit de 
geest van Ubuntu, vrij vertaald: ik ben omdat wij zijn. 
Het bestuur en de fondsenwervers in Nederland zetten 
zich actief in om fondsen, bedrijven en particulieren te 
verbinden aan Afrika Tikkun Nederland op een 
zorgvuldige en transparante manier. Zo ook in 2021, 
waarin we hebben gewerkt aan onze bekendheid en 
ons netwerk.  
 
We zijn dankbaar voor alle donateurs die ons hebben 
gesteund, in de geest van Ubuntu. Persoonlijk ervaar ik 
een unieke verbinding met kinderen en jeugd in Zuid-
Afrika. Hun levensenergie is werkelijk inspirerend en 
komt van een andere bron dan ik gewend ben in 
Nederland. Zij zijn Ubuntu. Daarom nodig ik u ook van 
harte uit om mee te gaan in onze beweging.    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bas Creemers, voorzitter Stichting Afrika Tikkun Nederland 
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INTRODUCTIE 

 
2021 is het eerste jaar waarin Stichting Afrika Tikkun 
Nederland actief heeft bijgedragen aan de impact in Zuid-
Afrika via een samenwerking met Cruyff Foundation, 
Wilde Ganzen en vele andere partijen. 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.  
 
2021 is ook het 27ste 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 3.100 jonge levens positief 
beïnvloeden via onderwijs of social 
support. 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 
voor ongeveer 1.400 personen per jaar binnen de lokale 
gemeenschappen waarin we actief zijn. We nodigen u uit 
om ons jaarverslag van 2021 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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Het bestuur van Afrika Tikkun heeft stappen ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven gedurende 2022 
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ONZE IMPACT In 
Cijfers 04 

IMPACT SNAPSHOT 
 

6027  
 
 
 

 

 

15440 
Jonge mensen bereikt 
1241 - 2-6 jaar oud 
3616 - 7-18 jaar oud 
  241 -  18-21 jaar oud 
6027 - 18-35 jaar oud 
4315 - 360° Social Services 

Jongeren hadden zich 
aangemeld voor onze 
carrière en werk gerelateerde 
projecten 

 
 

    1376 
Mensen hebben een 
baan gevonden via 
onze projecten 

 
    

1709 
Actieve alumni in ons 
netwerk 

Slagings% van 

              
Op de middelbare school 

872 leerlingen die extra lessen nodig 
hadden om te slagen werden 
ondersteund met zaterdag school.  

Communities 

  

 

 

1 078 566 
Maaltijden geserveerd in alle centra  

 

 

95 
 

Kinderen met een 
lichamelijke of geestelijke 
beperking onderwijs en 
social services geboden. 

5 

92% 

Van de kinderen op onze kleuterscholen 
hebben zich voldoende ontwikkeld om 
toegelaten te worden op de basisschool 

81% 
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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 2021 heeft Stichting Afrika Tikkun Nederland zich bezig gehouden met  het realiseren van het realiseren van de CBF erkenning en 
het realiseren van partnerships. Een partnership met Cruyff Foundation is ontstaan en een partnership met Wilde Ganzen. Ook 
Carglass is een belangrijke partner. Daarnaast hebben verscheidene vermogensfondsen besloten samen te werken met Afrika Tikkun.  

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 2022 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.   
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PROJECTEN UITGELICHT 
 

Naast het onderwijs en de social support diensten die op dag basis worden aangeboden in Zuid-Afrika willen we extra aandacht schenken aan 
twee projecten die dankzij steun vanuit Afrika Tikkun Nederland mogelijk zijn gemaakt. 

CRUYFF COURT DIEPSLOOT EN MFULENI 

In 2021 is een partnership ontstaan tussen Cruyff Foundation en Stichting Afrika Tikkun Nederland. Hierbij zijn beide partijen overeengekomen 
om in eerste instantie twee Cruyff courts in Afrika Tikkun centra te bouwen. Het gaat hierbij om de Afrika Tikkun centra in township Diepsloot 
(Johannesburg) en Mfuleni (Kaapstad). Mocht de implementatie naar wens gaan, dan is er de wens om nog meer Cruyff courts te gaan bouwen. 
Een fantastische ontwikkeling waar we als Afrika Tikkun Nederland erg trots op zijn dat we een rol hierin kunnen betekenen. Het Cruyff court 
in Diepsloot en Mfuleni zal in 2022 af zijn en officieel geopend worden. 
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KLINIEK DIEPSLOOT WINGS OF LIFE CENTRE 

Op het Diepsloot Wings of Life Centre werd al basis gezondheidszorgdiensten aangeboden maar het werd de afgelopen jaren duidelijk dat de 
capaciteit te laag zou gaan worden om in de behoeften van de gemeenschap te kunnen voorzien. Steeds meer mensen wisten de lokale 
klinieken te vinden en hierdoor hebben we besloten om bij te dragen aan de bouw van een nieuwe en grotere lokale kliniek. Samen met een 
lokale implementatiepartner hebben we besloten om de handen ineen te slaan en een groot gebouw neer te zetten om de capaciteit te 
vergroten en zo meer diensten te kunnen bieden. De kliniek zal naar waarschijnlijkheid medio 2022 afgerond en operationeel zijn. We zijn erg 
blij met de vorderingen in 2021 en kijken er naar uit om de kliniek in actie te gaan zien. De kliniek zal diensten aanbieden voor kinderen van 
alle leeftijden op het gebied van vaccinaties (COVID-19 en andere), gezondheidscontroles in gewicht, lengte en andere indicatoren, moeder- 
en kindzorg (prenataal en postnataal), seksuele voorlichting en preventie en moeders zullen ook kunnen bevallen in de kliniek. Inwoners 
zullen ook langs de kliniek kunnen komen voor een bezoek aan de tandarts en voor het ophalen van medicatie.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

 

ATOM - Afrika Tikkun Outreach Movement 

Het is Afrika Tikkun’s missie om de township communities optimaal te dienen. Daarom werken we al sinds het ontstaan van Afrika 
Tikkun met partners vanuit verschillende communities. Maar Afrika Tikkun heeft in 2021 besloten om hier meer aandacht aan te 
besteden. De reden hiervoor is dat onze mensen hebben geconstateerd dat Afrika Tikkun steeds meer gevraagd wordt om advies 
en hulp door organisaties midden in de communities zoals een community kleuterschool geleid door een gepassioneerde lokale 
moeder of grootmoeder. Deze organisaties hebben altijd fantastische beweegredenen, maar meestal weinig middelen en kennis om 
hun dromen en intenties te verwezenlijken. We hebben hierdoor besloten om een afdeling te starten die specifiek hiervoor zorg 
draagt. Deze afdeling, genaamd ATOM, staat voor Afrika Tikkun Outreach Movement. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van kleine NGOs om hen te ondersteunen in het bereiken van hun dromen en doelen. In het voorbeeld van de 
community kleuterschool worden de docenten dan getraind zodat ze een officiële diploma ontvangen en de kinderen beter les 
kunnen geven en meer kunnen leren. In 2022 zal het ATOM programma zich richten op kleuterscholing en in de komende jaren zijn 
we van plan om meerdere onderdelen van het cradle-to-career model op deze manier te implementeren. Zo bereiken we een veel 
groter bereik dan we ooit zouden kunnen hebben via de bestaande vijf Afrika Tikkun community centra. 
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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 2021 Baten 2021 Baten 2020
Bedrijven 90.000                  60.000                                                       50.000                                                       
Fondsenwerving 133.000               84.750                                                       -                                                                  
Donateurs -                             -                                                                  -                                                                  
Lening UK -                             
Inkomsten beheer en administratie
Algemene inkomsten 2.000                    5.890                                                         -                                                                  
Som der baten 225.000               150.640                                                    50.000                                                      

LASTEN Begroting 2020 Lasten 2021 Lasten 2020
Projectkosten ZA 1113,32
Overboeking t.g.v. Centra 222.000               104.000                                                    -                                                                  
Uitgaven beheer en administratie
Administratieve kosten 3.000                    270                                                            30                                                               
Wervingskosten 709                                                            
Lening UK -                             602                                                            
Som der lasten 225.000               106.694                                                    30                                                               

Overzicht baten en lasten
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Toelichting op de jaarrekening: 

Stichting Afrika Tikkun Nederland is in 2020 opgestart, daardoor had het nog geen buffer voor de opstartkosten. 
Voor deze opstartkosten is een korte termijn lening aangenomen bij Stichting Afrika Tikkun UK. Deze € 1.600 Deze lening 
is in 2021 terugbetaald. In 2021 zijn er geen kosten uitgegeven aan bezoldiging of onkostenvergoeding bestuursleden.  

Het bedrag in het vastgelegde vermogen met bestemming Zuid-Afrika is € 88.000. Deze wordt z.s.m. in 2022 ten behoeve 
van het project in Zuid-Afrika besteed. (Van dit bedrag wordt ca € 50.000 overgeboekt via Wilde Ganzen, het overige 
bedrag wordt rechtstreeks overgeboekt). 

 

ACTIEF 2021 2020
VASTE ACTIVA
1.Materiele vaste activa
Overige vaste bedrijfsmiddelen -                                                                  -                                                                  
Inventaris -                                                                  -                                                                  
Automatiseringsapparatuur -                                                                  -                                                                  
VLOTTENDE ACTIVA
2. VORDERINGEN
Debiteuren -                                                                  -                                                                  
Overige vorderingen en overlopende activa -                                                                  -                                                                  
3.LIQUIDE MIDDELEN 93.915                                                       50.970                                                       

93.915                                                      50.970                                                      
PASSIEF
4. EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 5.915                                                         -630                                                           
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsreserve Zuid-Afrika 88.000                                                       50.000                                                       
5 KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva 1.600                                                         

93.915                                                      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 Australië 
 

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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Afrika Tikkun 
Nederland 

Westhove 49 
1275 DD Huizen 

 
 

EMAIL: 
infonl@afrikatikkun.org 

 
 
 
 
 

Bedankt voor 
het lezen van 

ons jaarverslag 

mailto:infonl@afrikatikkun.org
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