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Verslag uit Zuid-Afrika 

  

Het nieuwe jaar 2020, ook het begin van het academische jaar in Zuid-Afrika, is 

onder moeilijke economische omstandigheden van start gegaan. De overheid 

stelt studentenleningen beschikbaar maar heeft niet genoeg middelen/reserves 

om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.  Nu meer dan ooit zijn studenten 

aangewezen op leningen en beurzen verstrekt vanuit de privésector zoals die 

van de Holland Stellenbosch Medical Foundation. 

De Zuid-Afrikaanse valuta is gedurende het eerste kwartaal sterk in waarde 

verminderd (met ruim 20%).  Met de komst van COVID-19, en de strenge 

“lockdown” regels, sinds eind maart, is de situatie alleen nog maar 

verslechterd.  De reeds grote werkloosheid wordt hierdoor alleen maar erger nu 

er meer bedrijven failliet gaan.  Armoede en honger zijn aan de orde van de 

dag. 

Voor “onze” HSMF studenten zijn het ook moeilijke tijden.  De Universiteit van 

Stellenbosch heeft een goede online-college infrastructuur opgezet en  de 

studenten kunnen een laptop op afbetaling  kopen.  Zij kunnen gratis data 

tegoed  krijgen via de universiteit en mobile dataproviders. Helaas is er vaak 

slecht of geen bereik in de gebieden waar de studenten wonen tijdens deze 

corona lockdown.  De “laatste jaar” studenten zijn inmiddels weer op de campus 

voor hun klinische stage en worden ook ingezet op de corona afdelingen in het 

academisch ziekenhuis. 

  

Maarten Schurer, bestuurslid  HSMF in Zuid-Afrika 

 

HSMF Golftoernooi 2020 

  



 

`Met berou in ons harte` moeten we u meedelen dat wij de HSMF Golfdag 2020 

afgelast hebben. De RIVM maatregelen geven ons geen ruimte om deze dag te 

organiseren zoals u van ons gewend bent. Volgend jaar, het jaar waarin de 

HSMF 20 jaar bestaat, zal er weer een prachtige HSMF Golfdag plaatsvinden. 

 

 

Financieel jaarverslag 2019 

  

Het jaar 2019 werd afgesloten met een exploitatie overschot van € 819,59 ten 

opzichte van een exploitatie tekort  €  10.319,69 in 2018. 

In het kalenderjaar 2019 werd € 147.874,04 aan donaties ontvangen van een 

aantal stichtingen en particulieren.  In 2019 werd het 2e HSMF golftoernooi 

georganiseerd. De netto opbrengst hiervan bedroeg € 2975,72.  

Er werden in 2019 aan 24 studenten een beurs ad. ZAR 90.000, met een totaal 

bedrag van ZAR 2.160.000 (circa € 142.000) uitbetaald (14 nieuwe beurzen en 

10 vervolgbeurzen) 

Vooruitblik : De Stichting heeft zich verplicht in 2020 23 beurzen uit te keren. 

 

Stijn Mol, voorzitter HSMF 

  

 

 

De Holland Stellenbosch Medical Foundation heeft de ANBI status, giften 

zijn fiscaal aftrekbaar. 

• Simpel, duidelijk, low cost en heeft maximale impact. 

• Wij willen jonge getalenteerde artsen steunen en op die manier een 

bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van Zuid-Afrika tot in 

de verste uithoeken. 

• Het beurzen project is één van de beste kleinschalige projecten van 

empowerment. 



 

• Met een relatief klein bedrag krijgt een student de kans zichzelf te 

ontwikkelen met een grote impact op de gezondheid van velen. 

Reden genoeg toch om ook donateur te worden! 

  

Holland Stellenbosch Medical Foundation 

Bergstraat 54 

5551 AX Valkenswaard 

Telefoon: + 31 653410369 

  

Email: secretariaat@hollandstellenbosch.nl 

  

Website: www.hollandstellenbosch.nl 

  

Banknummer: NL80FVLB0699052939 / K.v.K: 34159039 

  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail ons. 
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