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Even voorstellen:
In 2018 werd de Stichting Bobbi Bear Nederland opgericht.
Een jaar later verkreeg zij als ondersteunende stichting een ANBI status. De buitenlandse
partnerorganisatie Operation Bobbi Bear is al meer dan 20 jaar actief. Operation Bobbi Bear ontving
ook in 2020 de ANBI-status voor een buitenlandse stichting.
Het bestuur van Stichting Bobbi Bear NL bestaat uit (vlnr) Brigitte Wendelgelst (vz), Stephan de
Ruijter (pm), Lisa Kappetijn (AB) en David van Mourik (AB)
Vanwege het huwelijk van Brigitte Wendelgelst en Stephan de Ruijter heeft laatstgenoemde de
overige bestuursleden schriftelijk kennis gegeven van zijn vertrek. In de eerstvolgende vergadering
zal dit besluit worden bekrachtigd. De stichting is nu hard op zoek naar een nieuwe penningmeester.
De heer de Ruijter blijft zijn taken als penningmeester tot aan de volgende vergadering. Indien het
bestuur eerder een nieuwe penningmeester aanstelt, legt hij het werk eerder neer.

Visie:
Het bestuur van Stichting Bobbi Bear Nederland vindt dat ieder kind op de wereld recht heeft op een
leven zonder lichamelijk en/of psychisch geweld. Daarnaast vinden wij het de verantwoordelijkheid
van elke volwassene die daar lichamelijk en/of psychisch toe in staat is, om kinderen te beschermen
tegen geweld, of om mee te werken aan de beëindiging van de gewelddadige situatie waarin het kind
zich bevindt.

Missie:
De doelstelling van onze stichting is om fondsen te werven voor de mensenrechtenorganisatie
Operation Bobbi Bear in Zuid-Afrika, en hun naamsbekendheid in Nederland te vergroten.

Werkgebied:
Het werkgebied van Operation Bobbi Bear ligt in Amanzimtoti, in de provincie KwaZulu-Natal. Hier
gebeurt het verhoudingsgewijs vaak dat kinderen aan hun lot worden overgelaten. Ook lijkt het dat
het seksueel misbruik van kinderen daar veel vaker voorkomt als op de rest van de wereld.
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De Kerndoelstelling: Bescherming, Educatie, Preventie
Bescherming
Operation Bobbi Bear houdt zich al ruim 26 jaar bezig met het redden van kinderen uit situaties
waarin zij seksueel misbruikt worden. Sinds jaar en dag weet de politie en de lokale gemeenschap
Operation Bobbi Bear ook te vinden bij gevallen van mishandeling, verwaarlozing en zelfs verlating.
De kinderen worden opgevangen in het veilige redding centrum van Operation Bobbi Bear, in
Amanzimtoti. Van daaruit gaan ze vaak naar pleeggezinnen in de hechte gemeenschap van Operation
Bobbi Bear., uiteraard indien ondersteund door de lokale Kinderbeschermingsinstantie.
Dit redding centrum is ooit gebouwd op eigen grond, en volledig betaald uit een fondsenwerving van
een groep voormalige Nederlandse vrijwilligers van
Operation Bobbi Bear. Eenmaal in veiligheid krijgt het
kind de Bobbi Bear, allereerst om mee te knuffelen.
Vervolgens gaat het kind apart zitten met een speciaal
hiervoor opgeleide Kind Veligheidsmedewerker (Child
Safety Officer, CSO) Het is nu zaak om zo snel mogelijk
te achterhalen wat het kind precies is overkomen,
zodat ingeschat kan worden of het kind in aanraking is
gekomen met lichaamssappen.
Als dit het geval is dient het kind binnen 72 uur medicatie toegediend te krijgen om de kans op
besmetting met HIV/Aids zo klein mogelijk te houden. Door het gebruik van de Bobbi Bear, waar het
kind op tekent en schrijft, wordt dit proces versneld. De Bobbi
Bear is niet alleen kindvriendelijk vervaardigd, maar ook
gemaakt van materiaal dat de inkt van een permanente stift
makkelijk opneemt. Ook blijft de inkt er jarenlang goed op
zitten. En dat is belangrijk. Rechtzaken kunnen zo maar 4 jaar
duren. Ook over de vormen die de beer heeft, is goed
nagedacht.
Door de inspanningen van met name de oprichtster van
Operation Bobbi Bear, Jackie Downs Branfield, speelt deze beer
ook in de rechtzaak een heel belangrijke rol. Daar fungeert hij als gedeeltelijke verklaring van het
kind. Zo hoeft het kind niet steeds opnieuw zijn of haar verhaal te doen, een daardoor opnieuw
getraumatiseerd te worden. Operation Bobbi Bear is daarna de beer ook gaan gebruiken voor
kinderen met andere problemen dan seksueel misbruik, zoals mishandeling.
Een andere belangrijke taak is de opvang van kinderen die niet (direct) in het gezin van herkomst
kunnen worden teruggeplaatst. Operation Bobbi Bear kan veel van deze kinderen plaatsen bij haar
eigen CSO’s. Dit gebeurt altijd in overleg met het daarvoor belastte overheidsorgaan.

Educatie & Preventie
Een heel belangrijk onderdeel van het werk van Operation Bobbi Bear betreft het geven van
voorlichtingen over de werking van het HIV/AIDS virus en de nodige preventieve maatregelen om het
risico van besmetting met HIV-AIDS te verkleinen.
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Ladyfair is één van de Child Safety Officers die zich hiermee bezighoudt. Zij gaat naar scholen met
haar tas vol indrukwekkend eenvoudige tools om de kinderen in de voormalige townships in KwaZulu
Natal uit te leggen hoe zij zich kunnen beschermen tegen het HIV/Aids-virus, dat het hele
immuunsysteem kan plat leggen. Ladyfair doet dit door middel van een eenvoudig maar zeer
doeltreffend interactief poppenspel.

Elke zaterdag (bij droog weer) zijn er bijeenkomsten onder de Illovo Tree. Hier komen veel kinderen
die ooit met Operation Bobbi Bear in aanraking zijn gekomen. Met hun komen ook andere kinderen
mee naar de prachtige, oude Illovo Tree. Zij krijgen daar een maaltijd, liefdevolle aandacht en kleding
en speelgoed dat gedoneerd is. Regelmatig komt er een priester, of een student, of een voormalig
Bobbi Bear-kind om sessies te geven waaruit de kinderen inspiratie, hoop en kracht halen. Er wordt
veel gezongen en gelachen. Ook een potje voetballen hoort erbij. Deze Illovo Trees Sessions liggen
ten grondslag aan het grote succes van Operation
Bobbi Bear. Elke zaterdag, al 26 jaar lang, weet de
doelgroep Operation Bobbi Bear daar te vinden.
Door deze wekelijkse bijeenkomsten is de
vertrouwensband met de doelgroep ontstaan, de
toegang naar hulp laagdrempelig geworden. Het is
hier dat vaak het 1e contact wordt gelegd met
kinderen in nood. Een kind dat een aantal
zaterdagen plezier heeft gehad bij deze Tree
Session, zal eerder geneigd zijn hulp aan te nemen
indien het nodig is.

Geschiedenis Operation Bobbi Bear:
Vanuit een jeugd waarin zij zelf seksueel misbruikt werd is Jackie Downs
Branfield met haar 3 broers vanuit Zimbabwe naar Zuid-Afrika gekomen.
Hier kwam zij in aanraking met het enorme HIV/AIDS probleem, en het
seksueel misbruik dat niet gezien en gehoord werd. Al het onrecht
ontstak een activistisch vuur in haar en ze besloot op te komen voor deze
kinderen en vrouwen zonder stem.
Uit eigen ervaring wist zij hoe moeilijk het was om te praten over
seksueel misbruik. Gezien het enorme hoge percentage besmette
personen met HIV/AIDS in Kwazulu-Natal(in 2008 51% van de volwassenen) was het echter van
levensbelang snel te weten of het kind medicatie nodig had die het risico op besmetting kan
verminderen.
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Hoe groot het succes is van het werk van Operation Bobbi Bear, blijkt uit het feit dat in 2008 over
haar levenswerk een IDFA-documentaire is gemaakt genaamd “Rough Aunties”. De film is nog steeds
te zien via deze link op Vimeo.com:

Jackie Downs Branfield won in 2017 de Protection Award van World of Children, die zij in ontvangst
mocht nemen in New York. De World of Childeren ondersteunt sindsdien Operation Bobbi Bear
middels

HUIDIGE DIRECTIE
Ongeveer 1,5 jaar geleden kwam een moment waarop Jackie Downs Branfield het tijd vond om af te
treden, en het stokje over te dragen aan Eureka Olivier. Eureka was toen al ongeveer 18 jaar
werkzaam als Algemeen & Financieel Manager van Operation Bobbi Bear. Ook haar heeft het leven
niets bespaard. Tijdens ons werkbezoek November 2019 overhandigt zij ons 4 A4tjes, met daarop
haar onwaarschijnlijk zware levensverhaal. Wij kennen Eureka dan als een dame die dagelijks keihard
knokt om de eindjes voor Operation Bobbi Bear bij elkaar te houden, en dat valt niet mee. Het was
prachtig dat het Reddingscentrum er kwam, maar toen de bouwers weg waren, moesten de vaste
lasten natuurlijk nog wel maandelijks betaald worden. En dat is nog steeds een strijd elke maand
weer.
Eureka zegt: “Net zoals de meeste van ons personeel draag ik een verhaal mee, identiek aan de
verhalen van de kinderen die hier komen. Daarom zijn wij ook zo goed in wat wij doen, omdat wij
ooit voelden wat zij nu voelen”. En daaropvolgend: “Wij zijn van de slachtofferrol naar de overlever
rol gegaan, en dat dragen wij over op de kinderen”. Ze heeft alle klappen
die het leven maar kon uitdelen opgevangen en heeft maar één doel:
‘mijn jeugd is mij afgenomen. Ik vecht tot mijn laatste snik om kinderen in
nood te helpen en ze weer kind te laten zijn.’

Eureka Olivier
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Kindveiligheid medewerker: (CSO)
Hieronder zie u de CSO’s van Operation Bobbi Bear. Velen zijn ooit zelf slachtoffer geweest van
seksueel misbruik en huiselijk geweld. Bijna iedereen hieronder komt ook voor in de documentaire
Rough Aunties, en is dus in ieder geval al 12 jaar bij Operation Bobbi Bear aan het werk.

Ladyfair

Michelle

Mildred

Studla

Sindi

Prinses

Deze CSO’s vormen samen de spil van Operation Bobbi Bear. Zij zijn 24/7 oproepbaar en vangen de
kinderen op professionele wijze op. Zij begeleiden hen in en naar het ziekenhuis, bij het forensisch
onderzoek, op het politiebureau en tijdens de rechtszittingen. Zij nemen de interviews af met de
kinderen en de Bobbi Bear, en zorgen voor de therapeutische begeleiding. Maar dat is nog niet alles.
Veel van deze vrouwen hebben meerdere pleegkinderen toegewezen gekregen die ooit bij Operation
Bobbi Bear zijn binnengebracht. Zij verdienen dan ook een bescheiden salaris, waarvan het hele gezin
wordt onderhouden. Dit salaris wordt betaald uit giften, en is dus niet altijd beschikbaar. Dat zijn
deze dames wel.

Financiën:
Operation Bobbi Bear is NGO, krijgt en wil geen overheidssubsidie en leeft op giften van organisaties
als World of Children en Keep A Child Alive. Inzamelingsinitiatieven van ex-vrijwilligers en andere fans
over de hele wereld. De verdere inkomsten bestaan uit de verplichte bijdrage van vrijwilligers die
enkele maanden willen komen werken, bijvoorbeeld voor hun stage. Zij verblijven dan in het Bobbi
Bear reddingscentrum, in 2008 gebouwd door donaties ingezameld door vrijwilligers die via Be More
waren uitgezonden naar Operation Bobbi Bear.
Ook wordt Operation Bobbi Bear continue gesteund door de lokale gemeenschap. Zij weten hoe
betrouwbaar en hoe nodig het werk is dat Operation Bobbi Bear doet. Iedereen kent wel een kind
dat ooit door hen is geholpen. Zij zijn dan ook altijd bereid om te helpen als zij dat kunnen. Zo brengt
de lokale middenstand eten dat overblijft uit hun winkel of restaurant, en wordt er met regelmaat
kleding en speelgoed afgegeven. Indien er onderhoud aan het reddingscentrum moet worden
gedaan, wordt ook dat geregeld via de lokale gemeenschap, vaak tegen kostprijs.

Projectvraag:
Wens: Wij hebben de wens om voor Operation Bobbi Bear een jonge 2e hands auto te kunnen
financieren. Tevens willen wij voor de periode van 2 jaar de benzine, de onderhoudskosten en de
verzekering gefinancierd krijgen. De huidige auto is een MPV, Toyota Avanza, inmiddels 12 jaar oud.
Dit is de 3e Avanza die Operation Bobbi Bear gebruikt. Dit type auto wordt zeer geschikt bevonden
voor het werk. De huidige Avanza staat momenteel door pech té vaak stil, waardoor de continuïteit
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van het werk in gevaar komt. Operation Bobbi Bear wil opnieuw een Toyota Avanza en heeft
inmiddels een offerte van een lokaal autobedrijf hiervoor.

Huidige Toyota Avanza

Corona
Door de Coronamaatregelen kunnen de Tree Sessions die wij op pagina 4 van dit projectplan
beschrijven, niet meer plaats vinden. De kinderen missen hun wekelijkse maaltijd , en het contact
met de doelgroep verdwijnt. Een drama voor de continuïteit van het werk van OBB.
De oplossing: Nu de kinderen niet meer naar OBB toe kunnen komen, moet OBB naar de kinderen
komen. Hiervoor is vervoer nodig waarin ook de maaltijden en spullen vervoerd kunnen worden. De
huidige auto staat vaak stil met pech en is aan vervanging toe
De auto wordt verder dagelijks gebruikt om:
•

•
•
•

Getraumatiseerde kinderen na hun redding naar het ziekenhuis te rijden voor medicatie
tegen HIV/Aid en forensisch onderzoek. Ook moet het kind naar het politiebureau en
rechtbank gereden worden.
De kindveiligheidsmedewerkers van Operation Bobbi Bear worden bij nacht en ontij
opgeroepen. Zij dienen op een veilige manier naar plaats delict te worden gebracht.
Vervoer naar verder gelegen scholen, kerken ed. voor Prevention Sessions
Veilig ophalen en vervoeren van vrijwilligers

Noodzaak project: Met de aanschaf van dit project hopen wij het volgende te kunnen bereiken:
•

•

•

•
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Veilig stellen van de continuïteit van de zo belangrijke Tree Sessions. Zij vormen al 26 jaar
het hart van het werk van Operation Bobbi Bear en dragen door middel van het verstrekken
van maaltijden, empowerment sessions en doneren van kleding, speelgoed en schoolspullen
bij aan het terugdringen van armoede. Door de Coronamaatregelen kunnen de Tree Sessions
niet meer plaatsvinden.
Veilig stellen van de continuïteit van het werk van Operation Bobbi Bear: Indien de huidige
auto niet vervangen wordt loopt deze gevaar. Gebrek aan veilig openbaar vervoer in het
werkgebied maakt dat er geen ander geschikt vervoersalternatief is.
Veilig vervoer van de kinderen: Kinderen die tijdelijk verblijven in het reddingcentrum gaan
vaak naar verschillende scholen. Dat is logistiek een operatie die niet zonder auto lukt. Als de
huidige auto wordt vervangen, is er minder verzuim nodig.
Borgen veilig vervoer bij noodgevallen: Mogelijkheid voor de leiding en ondersteunende staf
om sneller bij noodgevallen aanwezig te zijn en hen eventueel te vervoeren naar dokter,
ziekenhuis of andere medische centra.

•

•

Borgen veiligheid leiding en kindveiligheidsmedewerkers Operation Bobbi Bear: Door de
huidige technische staat van de auto is het bijna niet meer verantwoord om in de nachtelijke
uren nog op pad te gaan. Het werkgebied, in- en rondom de townships in KwaZulu Natal, is
één van de onveiligste gebieden in dit land. In veel gebieden waar Operation Bobbi Bear
werkt is het onveilig stil te staan langs de weg, zeker in de nachtelijke uren.
Mogelijkheden om de Preventie Sessies te continueren en uit te breiden. : Door de huidige
staat van de auto is het lastig om de sessies nog te laten plaatsvinden en het werkgebied
voor preventieve werkzaamheden uit te breiden.

Randvoorwaarden project:
•
•

•

Beschikbare en betrouwbare chauffeurs: Deze zijn aanwezig en wordt al jaren mee gewerkt
Betrouwbare en goed bereikbare garage voor onderhoud, inclusief een leenauto: Deze is
aanwezig, met de huidige garage zijn goede afspraken en zij hebben al een offerte voor de
nieuwe auto aangemaakt.
Duidelijke facturatie ter verantwoording kosten: Goede ervaringen bij de huidige garage

Kosten begroting project:
•
•
•
•
•
•

Aanschaf jonge 2e hands Toyota Avanze:
Kosten onderhoudscontract 2 jaar
Kosten benzine voor 2 jaar
Kosten Verzekering 2 jaar
Kosten fondsenwerving (7%)
Kosten onvoorzien (5%)

Totaalkosten project

E 13522,=
E 1200,=
E 2400,=
E 1000,=
E 1269,=
E 970,=

E 20.361,=

Dekkingsplan:
Eigen Bijdrage Stichting Bobbi Bear

E 2.000= (al gereserveerd)

Stichting Wilde Ganzen

E 4.500,= ( in aanvraag)

Stichting Goki

E 5.000,= ( wordt aangevraagd)

Vereniging Trein 8.28

E 5.000,= ( wordt aangevraagd)

Johanna Donk-Grote Stichting

E 5.000,= (wordt aangevraagd)

Totaal dekkingsplan

E 21.500,=
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Factsheet
Sinds 2008 10.000 kinderen bereikt via Illovo Tree Sesson, het reddingscentrum of op scholen
Per week ontvangen gemiddeld 200 kinderen een maaltijd onder de Illovo Tree
30 keer per jaar verschijning in de Rechtbank als getuige of deskundige
Per jaar komen 150 kinderen bij het reddingscentrum binnen voor hulp
Start Illovo Tree Session en dus start Operation Bobbi Bear: 1996
Bouw huidige reddingcentrum: 2010 vanuit Nederlandse donaties
Website Stichting Bobbi Bear NL: https://foodforbobbibear.com Hierop worden ook de jaarcijfers
van Operation Bobbi Bear S.A. gepubliceerd.
Website Operation Bobbi Bear: https://bobbibear.org.za/
Link naar documentaire “Rough Aunties” over het werk van Operation Bobbi Bear:
https://vimeo.com/ondemand/roughaunties
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