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Inleiding 

 

Health Promotion South Africa Trust is ontstaan in Zuid-Afrika waar Bisschop Desmond Tutu 

gevraagd heeft aan de oprichters van onze organisatie (dr. h.c. H.E. Robles en de heer dr. J. 

Braaksma) om een gezondheids educatief programma op te zetten in Zuid-Afrika waar de bewoners 

van de townships baat bij hebben. De Vrienden van de Health Promoters Nederland is ontstaan om 

donaties vanuit Nederland in te zamelen en zoveel als mogelijk is aan de projecten te besteden.  

Anno 2021 is de organisatie actief in vier townships bij Kaapstad en Stellenbosch (Kaymandi, Langa, 

Kayalitsha en Mfuleni, in Lesotho en we staan aan de vooravond om ook in andere landen ‘voet aan 

de grond’ te krijgen.  

1.1 Missie/visie 

De missie van Health Promotion South Africa Trust  is om gezondheidseducatie en welzijn van 

specifiek arme mensen in de wereld hoger op de kaart te zetten. Gezondheidseducatie is 

mensenrecht en staat als zodanig aangemerkt bij de United Nations. Wij vinden echter dat dit nog te 

veel in de kleine lettertjes staat en dat het belang van een gezonde bevolking meer de boventoon 

mag voeren. 

 

Ze willen hun missie bereiken door het geven van basis gezondheidseduatie die aangepast wordt op 

het land waarwe actief in zijn. Zo zal er voor Zuid-Afrika waar we nu actief zijn, een andere workshop 

gelden dan een land als Nederland waar ook in de arme wijken grote problemen zijn als het gaat om 

gezondheidseducatie.  

1.2 Doelstelling 

Health Promoters heeft als doel het voorkomen van ziektes door het geven van gezondheidseducatie 

en daarmee levens te redden; preventive door educatie. Door deze educatie kunnen we ziektes 

voorkomen, bevordert dat onze economie door dat we zoveel mogelijk gezonde mensen hebben, 

verkomt het onnodig hoge kosten van medicijnen en nog belangrijker onnodig sterven. Ons 



 

 

 

uiteindelijk doel is om te kijken naar gezondheid & welzijn van de mens in een bepaalde gebieden in 

de wereld. De Vrienden van de Health Promoters wil zoveel mogelijk geld ophalen om deze 

organsisatie steviger te maken. Daarnaast denken we met de organisatie mee om ook vanuit Zuid-

Afrika geld te gaan genereren zodat ze kunnen groeien naar levensvatbaarheid en voor de toekomst 

minder afhankelijk te maken van Nederland. Alleen geld genereren vanuit Nederland is te riscant 

voor de toekomst.  

1.3 Strategie 

Operations (Health Promotion South Africa Trust) 

In Zuid-Afrika waar de organisatie al zeer actief zijn, leiden ze locale mensen op tot Senior Health 

Promoter. Zij zullen in hun eigen taal mensen de workshop geven. Hierdoor voelt het voor onze 

workshopdeelnemers vertrouwt, krijgen ze les in hun eigen taal wat het opnemen van de informative 

bevordert. Daarnaast staan we ook open om ons concept uit te rollen in andere landen in 

samenwerking met de Operations tak in Zuid-Afrika. Momenteel hebben we een project ook in 

Lesotho met Train de trainer. Vijf mensen die de basis gezondheidseducatie hebben gevolgd worden 

opgeleid tot Senior Health Promoter.  

 

Frontoffice (Vrienden van de Health Promoters) 

De strategie van de Front Office is om door partnerships af te sluiten, fondsen te benaderen en 

evenementen te organiseren genoeg funding te komen zodat we onze Operations hun werk kunnen 

laten doen en dat we ook pilots kunnen starten om in andere landen life changing Health education 

te gaan geven. De front office is zogezegd de fundraisers voor de Health Promoters maar wel met 

een plan voor de toekomst op elke plek op aarde waar Operations ook gestart wordt. Iedere locatie 

dat gestart wordt moet op termijn selfsuporting zijn.   

 

2. Huidige situatie 

Covid 19 heeft veel negatieve gevolgen gehad voor de fundraising van de Frontoffice. Echter voor 

Health Promotion South Africa Trust heeft het iets positiefs gebracht en dat is dat we meer zichtbaar 



 

 

 

geworden zijn in Zuid-Afrika. Voor het eerst in ons bestaan hebben we een wachtlijst van 4.000 

mensen die graag een workshops willen volgen. Bovendien hebben we nu voor het eerst ook per 

workshop een vijftal mannen die zich inschrijven en de toegevoegde waarde zien van onze 

workshops. Totaal trainen we 6000 mensen per jaar in deze vier townships. Deze 6000 mensen 

hebben daadwerkelijk een workshops gevolgd en zullen terug naar huis gaan en de informatie delen 

met hun geliefden. We gaan er vanuit dat een ieder aan vier personen verteld over de workshops en 

wat ze geleerd hebben. Daardoor is onze verwachting dat we met onze workshops jaarlijks 20.000 

mensen kunnen bereiken die iets van deze educatie mee krijgten.   

Door het verlies van onze cofounder heeft voornamelijk in Nederland geleid tot onrust en moesten 

we de activiteiten en verantwoordelijkheden herorganiseren. Daarnaast was het organiseren van 

evenementen, waar we in de eerste periode redelijk van afhankelijk waren, moeilijk. Door deze twee 

zaken lopen de resultaten van fundraising iets achter om aan de vraag van uitbreiding te kunnen 

voldoen. 

Waar staat Health Promotion South Africa Trust 

Ze werken aan het aanvragen van een accreditatie; dat betekent ook dat ze een examen gaan 

afnemen en het certificaat dus meer waarde krijgt. Wanneer ze dit hebben zijn de workshops meer 

waard aangezien ze dan ook vanuit overheidswegen gezien worden als deskundig en daaruit ook 

opdrachten kunnen krijgen om gezondheidseducatie ergens te gaan geven.  

Vanaf 2023 gaan ze de certificaten nummeren en een database opbouwen zodat ze op een 

makkelijke manier in de toekomst de vraag van ondernemers kunnen afhandelen over de vraag of 

iemand wel of niet een workshop heeft gevolgd. In de afgelopen periode heeft de assistente van 

George Arrey in Zuid-Afrika alle informatie die er lag gedigitaliseerd en een handmatige database 

opgebouwd.Ook zal vanaf 2023 een kleine investerering worden gevraagd van de cliënten als men 

het certificaat wil hebben waar ze eerder een baan door krijgen Gratis ontvangen is niet altijd positief 

en darom wordt er een kleine bijdragen gevraagd die ook in de er moet commitment zijn vanaf de 

clienten die dan minder zullen afhaken als ze al een stukje betaald hebben.  



 

 

 

We hebben net een app ontwikkeld met hulp van een bedrijf die dit voor ons gemaakt heeft. Voor 

iedere workshop zullen de cliënten in de townships gevraagd worden om deze app te downloaden op 

hun telefoon omdat dat ons communictiemiddel wordt voor de toekomst wanneer er bijvoorbeeld 

een nieuw gevaar is zoals een nieuwe covid soort. Door middel van een pushbericht kunnen we 

mensen waarschuwen maar kunnen we ook de app een toegevoegde waarde geven om vacatures 

voor mensen in de townships te plaatsen. Werknemers willen graag zeker weten dat ze iemand 

aannemen die weet hoe ze met hygiene omgaan en wij kunnen dat bieden uit onze clienten data 

base. Zo krijgen we nog meer toegevoegde waarde. Ook kunnen we informatie, aanbiedingen etc in 

de app plaatsen. 

Health Promoters International Frontoffice  

De frontoffice, is een zelfstandige stichting in Nederland, heeft haar eigen entiteit en is puur bedoeld 

om geld te genereren voor de projecten van Health Promoters International Operations (HPSA en de 

toekomstige projecten). Het wegvallen van de cofounder Harold Robles (31 juli 20202) heeft de 

organisatie een klap gegeven en om die reden was het nodig om de organisatie in Nederland te 

herstructueren. Sinds 31 juli  2021 is er een heel nieuw bestuur gestart in Nederland en is er, per 1 

september een exective director aangesteld die al jaren betrokken was bij de organisatie en het werk 

van de cofounder. In functie zullen de werkzaamheden die voorheen door de cofounder werden 

uitgevoerd in deze rol geborgd worden. Deze positie heeft de linkin-pin met de projecten in het 

buitenland en deze positie zal ook een plek geven in het management van de organisatie in Zuid-

Afrika.   

 

 

3. Toekomst 

Onderstaand onze stip aan de horizon waar we moeten staan over 3 jaar. 

 

Operations (Health Promotions South Africa Trust)over drie jaar: 



 

 

 

• Hebben we in Zuid-Afrika het aantal Health Promoters verdrievoudigd (dus 12 Health 

Promoters) rondom Kaapstad en Stellenbosch 

• Bieden we een geaccrediteerd certificaat dat genummerd is en in een database staat 

• Zullen onze clienten een examen afleggen. 

• Zijn we gestart in Johannesburg met 2 Senior Health Promoters 

• Zijn we gestart in Liberia, Zimbabwe met het geven van gezondheidseductie door min 4 

Health Promoters 

• Zijn we in gesprek met Ondernemers in Zuid-Afrika die een abonnement willen nemen voor 

database om te checken of werknemers hun certificaat up to date hebben. 

• Hebben we 5 Senior Health Promoters in Lesotho die op het zelfde tijdslijn als Zuid-Afrika 

educatie geeft. 

Front office (Vrienden van de Health Promoters Nederland over 3 jaar:  

• Golf4Health; hebben we vier succesvolle Golfdagen in Nederand en België die € 12.000,= per 

dag op moeten leveren.  

• Golf4Health: hebben we één succesvolle Gof4Health dag Curaçao die min. €12.000,- oplevert 

• Golf4Health: hebben we een succesvolle Golfdag in Stellenbosch wat € 7.000,- 

• Hebben we 1,0 fte in Nederland die ook betaald kan worden om het werk voort te zetten. 

Alleen met vrijwilligers kunnen we de stichting in Nederland niet draaiende houden.  

• Parnterships: Hebben we een succesvol partnership met een grote fruitleverancier en 

hebben we nog twee partners aan bedrijven die ons werk ondersteunen met een 

vergelijkbare constructive als de fruithandelaar. Een daarvan is een hotelketen die een 

donatie standaard vraagt aan uitcheckende gasten.  

• Fondsen en subsidies: hebben we per jaar 2 partijen waar we per jaar bedrag van meer dan 

€ 25000,- aan subsidies ontvangen.  

• Club van 100:  Het opzetten van een Club van 100 om een soort netwerkclub op te richten. 

Lidmaatschap is € 1.000,- per jaar en is aftrekbaar voor de Belastingdienst vanwege de ANBI. 



 

 

 

Bij genoeg leden kunnen we netwerkbijeenkomsten organiseren om de verbinding met 

elkaar te zoeken.  

o Van hieruit kunnen we een gala organiseren met een veiling 

• Hebben we twee restaurants en twee relatiegeschenkenbureaus die de Harolds wine 

verkopen.  

• Hebben we een “Vrienden van” opgericht in Zuid-Afrika en andere landen en  samen een 

plan opgezet waar ze mee verder kunnen.  

• Staat er een actieve Vrienden van HP Carribbean 

 

 

 

4. Organisatie 

Aangezien de aanvraag in Nederland is richtingen we met onze organisatie alleen op de 

Frontoffice. 

 

Vrienden van de Health Promoters 

Correspondentieadres: 

Sportlaan 16 

3299 XG Maasdam 

 

Kvk nummer: 63340224 

ANBI Nummer: 855194030 

 

4.1 Bestuur 

De stichting in Nederland heeft drie bestuursleden die alle drie onbezoldigd zijn. 

 



 

 

 

Voorzitter:   dhr Mark Agterdenbosch 

Rol   Is sparringpartner voor de executive director en helpt de lijnen uit te zetten 

Penningmeester: dhr Abdoel Harris 

Rol: Zorg ervoor dat finacieel alles netjes op orde is en we voldoen aan de eisen 

die de Nederlandse wet eist. Zorg voor jaarverslag in samenwerking met een 

accountant. 

Secretaris:   dhr. Anton Verton 

Rol: Zorg voor verslaglegging van vergaderingen en helpt de executive director 

met een aantal projecten.  

 

4.2 Management Vrienden van de Health Promoters 

De stichting heeft een uitvoerend directeur aangesteld die 2 a 3 dagen in de week zich richt op het 

verder brengen van de organisatie. Dat kan zijn op fundraising, evenementen of marketing en 

communicatie. Ook het ondersteunen van onze Operations tak in Zuid-Afrika hoort daarbij op het 

gebied van management, marketing & communicatie.    

Uitvoerend directeur van de Vrienden van de Health Promoters is  Regina Eggink-Stolk. Jaren heeft zij 

samengewerkt met de cofounder Harold Robles en kent de organisatie door en door. Zij weet ook 

hoe de situatie in Zuid-Afrika is en kan bruggen slaan om de samenwerking verder goed te laten 

verlopen. In de afgelopen jaren zijn alleen de kosten vergoed aan de uitvoerend directeur als dat 

mogelijk was; desaltniettemin ging het werk vanuit de uitvoerend directeur door. Voorop stond de 

voortgang van de projecten. Echter zijn we als bestuur van mening dat een organisatie alleen 

levensvatbaar is als er een trekker is binnen de organistie die ook vergoed wordt voor het werk dat 

gedaan wordt aangezien het uiteindelijk een baan is die iedere dag de aandacht vraagt. Daarom 



 

 

 

blijven kijken naar mogelijkheden om ook de onkosten van de uitvoerend directeur te betalen maar 

ook oog te houden dat we voldoen aan het percentage wat voor de projecten bestemd is.  

 

Zij is al 7 jaar betrokken bij de organisatie en is de contactpersoon van de organisatie geworden na 

het overlijden van de cofounder. Regina is de linkinpin met Zud-Afrika, heeft dagelijks contact en zal 

ook twee keer in het jaar naar Zuid-Afrika gaan om met Operations de lijnen voor de toekomst uit te 

zetten.  

Om het management heen en het bestuur worden werkgroepen opgericht. Zo zal er een Golf4Health 

team zijn, een fundraisingteam etc. De linkinpin hierin is altijd de executive director. 

5. Financiën  

Op dit moment hebben we € 6700,= per maand nodig om onze activiteiten in Zuid-Afrika en in 

Nederland door te laten gaan. Daarvan worden 10 mensen in Zuid-Afrika betaald en 1 persoon een 

onkostenvergoeding in Nederland. In Zuid-Afrika wordt huur betaald voor onze educatiecentra’s, 

salaris voor onze CEO en lokale medewerkers (totaal 10 mensen) en onkosten als autokosten (we 

hebben 1 kleine auto namens onze organisatie in Zuid-Afrika), printkosten etc. Totaal hebben we dus 

minimaal € 80.400,- nodig om 6000 mensen per jaar op te leiden. Dat is € 17,= per persoon per 

workshop. Onze deelnemers mogen gratis aan de workshops meedoen alleen het certificaat dat ze 

kunnen ontvangen zal een investering voor gevraag worden. Deze onkosten in Zuid-Afrika worden 

vermeld in een annual report van Health Promoters International. 

 

Door verschillende inkomstenbronnen willen we een buffer opbouwen van een jaar. Dit gaan we 

doen door fondsen aanschrijven, vier Golfevenementen per jaar te organiseren en partnerships aan 

te gaan.  

 

De stichting heeft geen vermogen en al het geld wordt doorgestuurd naar Zuid-Afrika om daar het 

werk te doen waar we voor op aarde zijn. Dit is nu alleen in Zuid-Afrika maar in de toekomst zullen 

we ook andere plekken ondersteunen als daar funding voor is en zal in samenspraak met Operartions 



 

 

 

worden bepaald. De stichting Vrienden van de Health Promoters heeft als doel om de kosten 

maximaal op 20% te zetten maar de afgelopen jaren komen we op een percnetage van rond de 15%. 

Dit is exclusief de kosten die gemaakt moeten worden om fundraisingevenementen te organiseren.   

Inkomsten worden nu gegenereerd door fondsen aan te schrijven, donaties te ontvangen van 

particulieren en golfevents organiseren.  

 


