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Dit is bereikt in 2020 

 

Algemeen 

Namibië ligt in Zuidwest-Afrika. Er wonen ruim 2,6 miljoen mensen 

samengesteld uit meerdere stammen. De officiële voertaal is Engels. De 

economie drijft vooral op de agrarische sector en export van diamanten. Het 

land werd achtereenvolgens gekoloniseerd door Portugal, Duitsland en Zuid 

Afrika en is pas sinds 1990 een zelfstandige republiek. Namibië behoort tot 

de landen met veel om allerlei redenen 'afwezige' vaders en dus met veel 

alleenstaande moeders. Tuberculose en HIV komen nog steeds veel voor in 

Namibië; vrouwen lijden daar het meest onder. Een groot deel van de vrouwen 

in Namibië heeft een laag sociaal economische status waardoor ze moeilijk 

werk kunnen vinden met als gevolg dat het hele gezin in armoede leeft.  

Achtergrond 
In 1992 werd Penduka door de Namibische Martha Muulyau en Nederlandse 

Christien Roos als zelfstandige ontwikkelingsorganisatie opgericht met als 

missie vrouwen in de gelegenheid stellen om hun levensstandaard te 

verbeteren door werk, opleiding en dus inkomen aan te bieden. Penduka 

startte met 6 vrouwen. De organisatie bestaat momenteel uit 39 personen in 

vaste dienst in Katutura, Windhoek en 293 geregistreerde borduursters in 

Otjiwarongo. Lokaal wordt Penduka ondersteund door een bestuur van 5 

exerne personen en 3 personen vanuit het managementteam van Penduka. 

Het bestuur wordt vanui Nederland geadviseerd door Christien Roos. 

Covid-19 

En toen was er Covid-19. Een pandemie die vanuit China zijn intrede in de 

hele wereld deed. Alhoewel Namibië niet direct ernstig werd getroffen met 

Covid-19 besmette mensen, waren de gevolgen wel direct zichtbaar. De 

grenzen in Europa en omliggende landen gingen dicht met als gevolg dat 

toeristen en niet Namibische mensen snel het land moesten verlaten om zo 

hun ‘eigen’ land nog in te reizen. Zo beeindigde Christien Roos haar 

jaarlijkse werkbezoek eerder dan gepland en moest Mary Pryzbyl, Peacecorps 

vrijwilligster, ook Namibie per direct verlaten. 

Voor Penduka betekende dit in 2020 een groot verlies op de inkomsten uit 

het toerisme en op de verkoop en bestellingen van producten omdat onder 

andere export niet mogelijk was. Dit heeft rechtstreeks gevolgen gehad voor 

de werknemers van Penduka. Helaas heeft Penduka afscheid moeten nemen van 

19 werknemers. Het aantal besmette werknemers valt gelukkig op één hand te 

tellen.  
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Land 

2020 zou dan het jaar worden dat Penduka eindelijk een handtekening kon 

zetten op het aankoopcontract van het land. In maart kwam, tijdens het 

jaarlijkse bezoek van Christien Roos aan Penduka, de nieuwe loco 

burgemeester Robert Nandaa Kamimisi op bezoek. Hij beloofde dat hij snel 

werk zou maken om afhandeling van de aanvraag voor het kopen van het land 

af te ronden aangezien dit nog steeds niet afgehandeld was. Hij hield 

woord, want begin april kwam  bericht van de City of Windhoek (COW) dat 

Penduka het land zou mogen kopen voor bedrag X en binnen 7 dagen moest 

reageren. Daarnaast moest binnen 3 weken aangetoond worden dat Penduka het 

geld binnen 3 maanden beschikbaar zou hebben. Het geld is beschikbaar en 

middels een brief van Wilde Ganzen werd de COW geinformeerd. Er zouden nog 

enkele stappen ondernomen moeten worden voor de koop definitief rond zou 

zijn, zoals het adverteren van de verkoop van het land in de lokale krant 

zodat de bevolking bezwaar zou kunnen aantekenen tegen de verkoop en moest 

er nog toestemming komen van 2 andere ministeriën. En toen was er weer 

vertraging omdat er in november lokale verkiezingen waren en half december 

begon de zomervakantie. 

Penduka 

Penduka betekent ”wordt wakker” en is gevestigd in Katutura, de township 

van Windhoek, Namibië. De activiteiten zijn divers en naast borduren is er 

ook een batikafdeling in het textielatelier. Verder is er een 

keramiekatelier gebouwd en wordt er glas gerecycled door het smelten van oa 

lege bierflesjes, wijnflessen en vensterglas. Hiervan worden  glaskralen 

gemaakt, die weer verwerkt worden tot sieraden. De ruimtes op Penduka 

worden verhuurd voor lokale evenementen en gasten kunnen verblijven in de 

zes rondavels en 5 familiekamers op het Penduka terrein. 

Een lokaal team, Penduka Think Tank, van een 10-tal creatievelingen denkt 

mee over nieuwe producten, de technische uitwerking, lokale verkoop, 

promotie en de financiële haalbaarheid.  

Stichting Penduka 

Stichting Penduka werd opgericht in 2000 nadat Christien Roos na 20 jaar 

woonachtend te zijn geweest in Namibie terugkeerde naar Nederland. De 

stichting heeft als doelstelling de werknemers van Penduka Development 

Trust in Namibië, te ondersteunen bij het verwerven van eigen inkomsten, 

zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Stichting Penduka is 

actief in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 

Groningen onder nummer 02070298.De stichting staat geregistreerd als een 

ANBI instelling. Sinds 2018 is Stichting Penduka (VZW) ook erkent in België 

als Vereniging zonder winstoogmerk onder het nummer BE 0694.818.027 In 

Nederland en België houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het 

ondersteunen van Penduka Namibië op het gebied van marketing, gebruik van 

social media, productontwikkeling en de verkoop van de producten 

wereldwijd. Daarnaast is fondsenwerving ook een belangrijk doel van de 

stichting. Door een groep gemotiveerde vrijwilligers is de stichting in 

staat om vele activiteiten te organiseren en uit te rollen. De website en 

webshop worden ook onderhouden door vrijwilligers, met speciale dank aan 

Jan Keizer en Liesbeth Pol die achter de coulissen zoveel werk verrichten  
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2020 in vogelvlucht 

 

Januari  
- Onverwachts overlijdt de kok van Penduka, Beata op 10 januari tijdens 

haar zomer verlof bij  haar familie in het noorden van Namibie. We gaan 

haar erg missen. 

- Nieuwe ontwerpen voor de lerentassen en een aantal ‘neven producten’ die 

van afval materialen gemaakt kunnen worden, zoals de vlaggetjes, koffer 

tags. 

- De Penduka kalender, in samenwerking met Minuth Apotheke Duitsland, wordt 

voor 2021 besproken en foto’s worden geselecteerd. 

- Martha Muulyau ontvangt in het noorden van Namibie haar eerste koelkast 

op zonneenergie, die met behulp van  een donatie  van Springtime foundation 

en vrienden van Martha in Nederland en Belgie bijeen gebracht is. 

- Stichting Penduka ontvangt een bestelling van 80 bodega schorten van het 

mexicaanse restaurant The four Roses in Groningen waarbij het logo van the 

four Roses met de Penduka verhalen uitgewerkt gaat worden. 

 

Februari 

- Jacobine, één van Penduka’s jonge vrouwen uit het dansteam heeft een 

aanvraag ingediend voor financiele ondersteuning bij de kosten die zij 

heeft ivm haar studie verpleegkunde. 

- Elisabeth Enthoven, grafisch ontwerper, gaat meedenken en assisteren bij 

het ontwikkelen van verpakkingsmateriaal voor de Penduka producten. 

Ongekleurd papier, duurzaam en gebruikmakend van Penduka’s specifieke 

ontwerpen wordt de richtlijn. 

- Kennismaking met Penduka: De winkel aan de Westerbadstraat is nu iedere 

laatste vrijdag van de maand open en heeft deze keer het thema: Stel je 

eigen tas samen. 

- Bezoek aan Penduka door Christien Roos, van 20 februari tot 17 maart.  

 

Maart 

- 7 maart neemt Tineke Foblets, namens Penduka VZW in België, de 

Changemakers prijs voor Martha Muulyau, mede oprichter Penduka Trust, in 

ontvangst, daarbij hoort een geldprijs van €1.500,-. Martha heeft deze 

bijzondere prijs gewonnen aan de hand van een aantal criteria: inspirerend, 

met betrokkenheid en vooral duurzaamheid. De keuze ging naar een initiatief 

waar het in handen nemen van je eigen toekomst en geloven in je eigen 

kracht centraal staat. 

 

April  

De activiteiten staan voornamelijk nu in het teken van fondsenwerving om de 

kosten die COVID-19 met zich meebrengt te ondersteunen. 

- Mondkapjes actie: ‘Buy one and we give one’. Niet alleen heeft deze actie 

€3000,- opgebracht door het vervaardigen, de verkoop en het uitdelen van 

meer dan 300 mondkapjes, het leverde ook een extra €3000,- op via de 

verdubbelingsactie van Wilde Ganzen, die deze actie ondersteunden met hun 

Covid support fonds om de vrouwen en hun gezinnen in tijden van lockdown te 

helpen met meer dan 150 voedsel- en hygiene pakketten.  

Er werden voorbeelden, filmpjes en patronen over hoe mondkapjes worden 

geproduceerd doorgestuurd naar het productie team in Namibie.  Dit leverde 
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lokaal een bestelling van 20.000 mondkapjes op voor het Ministerie voor 

gezondheid en het Ministerie voor handel en nijverheid. Door deze mooie 

opdracht kon Penduka 2,5 maand  salarissen uitbetalen. 

 

Mei 

- De eerste online bestuursvergadering van stichting Penduka. Een rare 

gewaarwording. Inmiddels de normaalste zaak van de wereld. 

 

Juli 

- Olifantjes actie. Van afvalstukjes leer worden olifantjes gemaakt. De 

slogan ‘Wordt deel van de kudde en support Penduka door aankoop van een 

olifantje’ zorgt ervoor dat er vele olifantjes gekocht worden.  

 

Augustus 

- Thema bijeenkomst: ‘stel je eigen tas samen’, is gewild en ook nu volgen 

er meerdere bestellingen 

- Onder het genot van heerlijk Libanees eten, bereid door vrijwilligster 

Aida Quibasi, hebben vrijwilligers geholpen met het weer toonbaar maken van 

de winkel. 

 

September  

- Voor de tweede keer wordt er een Penduka kalender gemaakt door de Minuth 

apotheke in Duitsland. Met de opbrengsten van deze kalender kan Penduka de 

biologische groentetuin verder ontwikkelen. Het hebben van een groentetuin 

heeft in tijden van de lockdown als voordeel dat de producten voor eigen 

gebruik kunnen worden gebruikt, nu de salarissen met 50% zijn gekrompen.  

 

Oktober 

- Covid Support fondsenwerving video: In samenwerking met Menno Oomkens van 

Oliemedia, het VZW Penduka team met Tineke Foblets en Niels Scheyers en 

Mohammed Quibasi, is er een mooie video gemaakt om de impact van COVID-19 

voor de Penduka vrouwen weer te geven. Deze video is met Nederlands, 

Engelse en Duitse ondertiteling gemaakt en breed verspreid.  

- De situatie voor Penduka is nijpend nu het virus nog actief is en de 

grenzen gesloten blijven waardoor er geen toeristen naar Namibie komen. Ook 

de lokale bevolking heeft door de vele ontslagen en de economische crisis 

niet veel meer te besteden. Deze keer hebben we een beroep zonder 

wederdienst gedaan op mensen om te helpen. Het heeft een geweldig bedrag 

van €38.270,- opgeleverd. Hiermee kan Penduka tot eind april 2021 de basis 

kosten en salarissen (50%) betalen. 

- Promotie van Penduka door een interview met Christien in het Dagblad van 

het Noorden en een grote gepubliceerde foto op het raam aan de voorkant van 

het atelier aan de Paterswoldseweg 64 zorgt voor meer bekendheid.  

 

November 

- RTV Noord in gesprek met Christien Roos op 25 november over Penduka en de 

huidige situatie. 

 

December 

- De jaarlijkse Penduka wijnactie: Er is weer een succesvolle wijnactie 

gehouden. Dit keer worden de Penduka borduurvrouwen in Otjiwarongo met de 
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opbrengst van de Spier wijnen gesteund om schooluniformen en eerste school 

benodigdheden voor hun kinderen aan te schaffen.  

- Afrika-bollen actie: Als afsluitende actie van 2020 werden er 

traditiegetrouw op 30 december honderden  overheerlijke afrikabollen 

gebakken in de garage bij de familie Toxopeus. Door de strenge maatregelen 

hebben we een passend bakschema gemaakt en ook een aparte afgezette route 

om de bollen op verschillende tijdstippen op te halen. Het streven naar 600 

bollen bakken om €500,- over te houden is gelukt. 

De opbrengst gaat dit jaar naar het ondersteunen van de Katutura (KWEG) 

borduurvrouwen. Nu er geen werk meer is, moeten ze zelf zien rond te komen.  

 

Werkbezoek Christien  

Christien Roos is dit jaar eind februari tot 16 maart op werkbezoek in 

Namibië geweest. Door de plotselingen aankondiging van de lockdown is ze 

vervroegd naar Europa teruggekeerd. Het bezoek in februari en maart was 

speciaal gericht op: 

Intellectual property workshop: door BIPA op Penduka en vervolgens 

registratie van Penduka’s specifieke huisstyle en ontwerpen. 

Leren tassen maken workshop: In combinatie met Penduka’s handborduurwerk en 

mooie batikstoffen hebben we een eerste mooie reeks tasjes kunnen maken. De 

Penduka dames waren helemaal enthousiast en mochten er ook één voor 

zichzelf maken. Namibia heeft veel en mooi getanned leer waarvan de 

mogelijkheden tot op heden maar beperkt gebruikt zijn. Penduka zet zich in 

om lokale materialen optimaal te gebruiken. 

Officiele registratie van de Otjiwarongo Borduurvrouwen als members, heeft 

een hele dag in beslag genomen. Alle vrouwen moesten hun ID meebrengen. Met 

deze registratie kan Penduka assisteren om de vrouwen bij de Social 

Security aan te melden waardoor ze meer voordelen kunnen krijgen bij 

bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap.  

Experience Penduka: Een groepje borduurvrouwen van de Otjiwarongo groep 

bezoeken Penduka aangezien zij nog nog nooit op Penduka waren geweest. Zij 

volgden een workshop over het borduren en opvullen van de wilde stoffen 

dieren van Namibie. De onkosten werden betaald vanuit het trainingsfonds 

van Stichting Penduka. 

Nieuwe uniformen: de Penduka vrouwen hadden aangegeven graag een uniform te 

dragen ter bescherming van hun eigen kleding en om zichtbaar bij elkaar te 

horen. Met de opbrengst van een eerdere wijnactie sponsorde Stichting 

Penduka het materiaal voor deze uniformen. De vrouwen hebben tijdens een 

workshop zelf het ontwerp ontwikkeld en de uniformen gemaakt.  

On the job training: De supervisors van de verschillende afdelingen krijgen 

on the job training om de nieuwe systemen beter te leren kennen. Daarnaast 

worden er ook groepworkshops georganiseerd.De vrouwen geven zelf aan waar 

behoefte aan is. 

Overleg met lokaal management en bestuur: Dit staat altijd op de agenda en 

is bepalend voor de voortgang van de social enterprise. 

 

Overig nieuws 

- Eind maart wordt Martha Muulyau, mede oprichter van Penduka, 

getrokken door een herseninfarct en is halfzijdig verlamd geworden.  
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- Geen bezoek van Penduka dames aan Nederland en Belgie door de 

COVID-10 pandemie. 
- Participatiebaan/vrijwilliger: Aida Qubaisi heeft de afgelopen twee jaar 

als vrijwilliger met een vrijwilligersbijdrage voor Stichting Penduka 

gewerkt. Ze is inmiddels een all rounder geworden en is 2 dagen per week in 

het atelier aan het werk.  
- De leermachine van Letty Scheers, tassen ontwerpster, die stichting 

Penduka te leen had is vervangen door een eigen leermachine gezien de 

productie van de tassen door blijft gaan.  

- Bestuurslid en jarenlange voorzitter, Willempje Bouwmeester heeft in 

Oktober laten weten dat ze haar functie als bestuurslid wil neerleggen in 

verband met een afnemende gezondheid. Met grote tegenzin laten we haar 

gaan. Gelukkig blijft ze als vrijwilligster actief. 

- The Fair Story Korea: Op www.thefairstory.com is te zien wat door middel 

van de samenwerking met The Fair Story tot stand is gekomen. Jaarlijks 

brengen Jay Lim en z’n vrouw MK, oprichters van het fairtrade initiatief in 

Seoul,een bezoek aan Penduka. De samenwerking verloopt goed en zij zijn 

verantwoordelijk voor de jaarlijkse verkoop rond 35% van het Village 

borduurwerk. Door de pandemi is ook de Zuid-Koreaanse markt getroffen, maar 

toch worden er op alle terreinen naar mogelijkheden gekeken om producten 

online sterker aan te bieden nu ook hun winkel lang gesloten is. Vanuit the 

Fair Story is een grote donatie gedaan aan Penduka Trust om hen te helpen. 

 

Afsluitend  

Het jaar 2020 heeft volledig in het teken gestaan van COVID-19, hoe 

beschermen we ons en de vrouwen van Penduka op de beste manier, hoe 

overleeft het project zonder hun gasten, zonder toeristen en met beperkte 

export mogelijkheden. Het jaar waar we ook met een zeer zwaar hart 19 van 

de Penduka vrouwen hebben moeten laten gaan omdat het financieel niet 

langer mogelijk was om hen te behouden. Wel met de belofte, dat zodra de 

markt weer aantrekt zij als eerste mogen terugkomen. Desondanks wel een 

jaar van samen er tegenaan! Met mooie  activiteiten en een sterk gevoel van 

saamhorigheid en enthousiasme om activiteiten uit te voeren ten behoeve van 

het welzijn en ontwikkeling van de vrouwen op Penduka door deze moeilijke 

tijd waarvan we niet weten hoelang het nog duurt. Ook zijn we dankbaar dat 

we geen vrouwen of vrijwilligers hebben verloren door de virus. 

Helaas heeft 2020 nog niet het verlossende land aankoop contract gebracht. 

We zijn nu wel zeer positief, wat ook voor de vrouwen van Penduka zo 

belangrijk is in deze voor hen zeer deprimerende tijd. 

 

Penduka informatie:  

Social Media: Penduka is te volgen op social media.  

Op Facebook: Penduka NL, Penduka Trust en Penduka Belgium. Op Instagram: 

penduka_namibia, penduka_korea en op Pinterest: zoek op Penduka.  

Website en webshop: www.penduka.com of voor vragen kun je Christien Roos 

mailen op christien@penduka.com of via 06-52016396 

Winkel: De winkel is te bezoeken op afspraak en zodra de regels het toe 

laten zullen we weer iedere laatste vrijdag van de maand open zijn van 15- 

19 h met een thema middag. De winkel  is gevestigd aan de Westerbadstraat 

51 te Groningen.  

about:blank
about:blank
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Atelier: Het atelier aan de Paterswoldseweg 64 is op dinsdag en donderdag 

open en mag beperkt bezocht worden omdat het een kleine ruimte is.  


