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Algemeen: 
Als je geboren wordt in het township Mitchells 
Plain, dan is de kans 91% dat je een ‘kleurling’ 
bent. Als kleurling behoor je tot een 
achtergestelde bevolkingsgroep in Zuid-
Afrika. Zo krijgen scholen voor een blanke en 
een zwarte leerling een hogere vergoeding 
dan voor een kleurling. 
 
Mitchells Plain is een vergeten en 
verwaarloosd township net buiten 
Kaapstad. Toch wonen er meer dan 1,5 
miljoen kleurlingen – een veelvoud van de 
officiële cijfers – waarvan het merendeel 
werkloos is. Criminaliteit, drugs en criminele 
bendes domineren het straatklimaat. 
 

 

Door kinderen via in- en naschoolse activiteiten uit te dagen om hun talent op het gebied van sport, 
muziek en dans te ontwikkelen, ontwikkelen de kinderen zichzelf en kunnen zij beter tegenwicht 
bieden aan alle negatieve krachten om hen heen. 
 
Stichting Run4Schools maakt zich sterk voor 4.700 kinderen op vier basisscholen in het township 
Mitchell Plain. Zij dragen de zorg om elk jaar weer coaches, sport- en spelmaterialen te faciliteren en 
de sportvelden te onderhouden. 
 
Op het verlanglijstje staat al langere tijd een prachtige Nederlandse gewoonte, namelijk om de 
kinderen leren fietsen. Het is een vorm van beweging en vooral ook van veel sociale interactie en 
plezier met elkaar en de mogelijkheid tot het sneller kunnen verplaatsen van zichzelf van A naar B. 
Tevens, en zeker niet onbelangrijk, leren zij de kinderen hoe zij fietsen moeten onderhouden. 
 
 
Samenwerking: 
De Stichting Run4Schools financiert en organiseert in- en naschoolse sportopvang in de townships 
van Zuid Afrika. Kinderen worden na school opgevangen en sporten onder begeleiding en toezicht 
van coaches. Zo hebben zij plezier met andere kinderen, krijgen zij zelfvertrouwen en blijven uit 
handen van jeugdbendes. 
 
Op dit moment is Stichting Run4Schools actief op vier basisscholen in het township Mitchell’s Plain, 
Kaapstad, Zuid-Afrika. Maar wij willen natuurlijk dat veel meer kinderen van naschoolse sportopvang 
kunnen profiteren. Hier is geld voor nodig. Daarom participeert en organiseert de stichting 
Run4Schools hardloop-en andere evenementen. Hiermee wordt geld ingezameld om de kinderen in 
Zuid Afrika de naschoolse opvang te kunnen bieden. Daarnaast worden er ook donatiecampagnes 
opgezet. 
Wil je meer informatie over Run4Schools, kijk dan op hun website 
 
 
 
 
 

http://www.run4schools.nl/nl
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1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 
situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 
 
Fietsen 
Voor vier verschillende scholen in Mitchells Plain willen wij daarom het volgende realiseren per 
school: 

- 1 x driewieler – voor kinderen van 3 – 5 jaar 
- 1 x sportieve fiets – voor kinderen van 6 – 12 jaar 
- 1 x mountainbike – voor kinderen van 12 – 18 jaar 

 
Per school bedragen deze kosten € 500,- en komen wij op een totaal van €2000,- om dit project in 
samenwerking met Run4Schools waar te maken. 
 
Het doel is om per doneerronde € 2.000 op te halen, waarmee we vier scholen kunnen voorzien in de 
drie fietsen. Iedere keer als het doel gehaald wordt kan een volgende doneerronde gestart worden 
om meer kinderen te helpen.  

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden.  
 

  
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 
In Zuid Afrika zijn we een partnership aangegaan met Run4Schools. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door Run4Schools gebruikt worden voor de afgesproken projecten. We hebben 
nauwe contacten met Run4Schools over de projecten die ondersteund worden door Care4More. 
Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de doneerronde besproken.  
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting Run4Schools. Per keer 
kunnen er vier scholen voorzien worden van fietsen. 
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in 
de periode januari en februari van 2017. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de 
projecten plaats.  
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4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 
Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval vier scholen voorzien van drie fietsen per school.  We hopen met de 
inzet van onze stichting meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
 

 


