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Karatara, 1 februari 2020 

 

Quantum Project Good News South Africa 
 

Inleiding 

De afgelopen maanden is bij ons meer en meer het besef gekomen dat 

wij een investering moeten doen in een transportmiddel. Door een 

beperkte capaciteit van onze VW-Transporter kunnen wij helaas niet alle 

kinderen en jongeren bereiken die aan onze programma’s in het Light 

House, een kinder- en jongerencentrum, willen deelnemen. Dit gaat ons 

aan het hart. We hopen dat u ons financieel op weg kan helpen om een 

16-seater busje te kopen. Op die manier kunnen wij meer impact krijgen 

bij de kinderen en jongeren in de omgeving waar wij werken. 

 

Probleemschets 

We werken in de plattelands- en bosbouwgebieden noordwest van 

Knysna. Onze doelgroep zit in een straal van zo’n 17 kilometer rondom 

het Light House, ons kinder- en jongerencentrum in Karatara. Veel 

kinderen die onze programma’s bezoeken komen van ver. Om een 

voorbeeld te noemen: bij een jeugdavond op zaterdagavond rijden we 

zo’n 4,5 uur om jongeren op te halen en weer naar huis te brengen met 

onze VW-Transporter 8-seater. We missen dan nog een groep jongeren 

die we bij meer en/of een groter vervoermiddel(en) wel zouden bereiken. 

 

Oplossing 

Om ons werk beter te kunnen doen willen we een Toyota Quantum 16-

seater aanschaffen. 

 

Voordelen voor aanschaf van een Toyota Quantum 16-seater zijn:  

• We bereiken veel meer kinderen en jongeren uit verder gelegen 

dorpjes en andere woongebieden op het platteland en in de bossen. 

• We ontlasten onze VW-Transporter, die inmiddels bijna 225.000 

km. op de teller heeft.  We zullen deze auto nog wel aanhouden 

voor de kortere ritjes voor vervoer van 8 personen of minder en 

voor het vervoer van onze vrijwilligers. De extra kosten om de 

Transporter aan te houden zijn te overzien aangezien wij hem uit de 

all-risk verzekering halen en de wegenbelasting voor zo’n busje 

slechts € 50.00 per jaar is. 

• We hebben geen extra taxikosten meer om op zaterdagen kinderen 

en jongeren naar ons Kids Events te vervoeren en om de kinderen 

te vervoeren tijdens de kampen die we houden. Het niet hoeven 

http://www.goodnewsza.com/
mailto:info@goodnewsza.com


 

 

                                                

                                                    

Address: 77a Milkwood Drive, Old Place, Knysna, 6571, South Africa 

Website: www.goodnewsza.com       Email: info@goodnewsza.com       NPO number: 174-065 NPO 
Bank account Good News ZA: FNB account number: 62565601335, branch: 210214 

huren van een taxi (ex. brandstofkosten) bespaart ons ongeveer 

€2000.00 per jaar. 

• De Quantum is zuiniger omdat we in dezelfde rit twee keer zoveel 

kinderen kunt vervoeren t.o.v. de VW-Transporter. 

• Op een nieuwe Quantum hebben we drie jaar garantie en de eerste 

6 servicebeurten zijn gratis dus de eerste drie jaar besparen we 

onderhoudskosten. 

 

Punten van aandacht bij het tot stand komen van de keuze voor 

een nieuwe Toyota Quantum 16-seater zijn. 

• Een VW -Transporter 8-seater is 50% duurder dan deze Quantum. 

• Een Quantum 14-seater met luxere bekleding is ook 50% duurder. 

• De Quantum 16-seater zoals voorgesteld is zonder onnodige toeters 

en bellen en heeft een soort van rubberen bekleding wat 

gemakkelijk schoon te maken is. Ideaal dus voor het vervoer van 

kinderen en jongeren. Bijkomend voordeel is dat dit ook de 

goedkoopste versie is. 

• We hebben een offerte aangevraagd bij diverse dealers om de beste 

prijs te krijgen. 

• We gaan voor de diesel uitvoering. Op langere termijn is dit 

voordeliger. 

• We hebben gekeken naar 2e hands Quantums maar die zijn moeilijk 

te krijgen. Als je ze al kan kopen hebben ze veelal >300.000km. op 

de teller en kosten ze nog €18.000. — Vaak komen deze auto’s uit 

de taxibranche waar ze niet goed behandeld zijn. 
 

 

Het budget voor de Toyota Quantum 16-seater is: 

Kosten Toyota Quantum   € 31.464,36 (ZAR 493.990,50) 

Inmiddels binnen per 31-01-2020  € 18.431,62 

Nog te werven     € 13.032,74 

 

We hopen dat u overtuigd bent van de noodzaak om een Toyota Quantum 

busje aan te schaffen. Mocht u financieel willen en kunnen bijdrage dan 

zou dat mooi zijn. Zo kunnen wij, mede door uw donatie, effectiever 

verder bouwen aan de toekomst van de kinderen en jongeren waar wij 

mee werken. 

 

U kunt uw gift overmaken via de VPE-zending waar wij bij aangesloten 

zijn. Hieronder staan de betalingsbijzonderheden. 

 

IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08 

t.n.v.: VPE-zending (Opdracht tot Wereldzending) 

o.v.v.: Light House QUANTUMPROJECT, Karatara/Zuid-Afrika 
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Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 

 

Vriendelijke groet, 

Theo de Jong 

Knysna, South Africa 

Email: info@goodnewsza.com 

Mobiel nummer: +27 76 297 9075  
 

 

Foto’s Toyota Quantum Sesfikile 16-seater diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

De “branding” op de 

Quantum zal dezelfde 

uitstraling hebben als onze 

VW-Transporter en trailer 

op de foto hiernaast. 
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