
 
 
 

Donatie aan SRCC Cares in de citrus valley Zuid-Afrika 
 
 

Gert heeft tijdens zijn loopbaan bij 
GroentenFruit Huis de gelegenheid gehad 
diverse malen een bezoek te brengen aan 
Zuid-Afrika. Aanleiding van deze bezoeken 
lag veelal in het oplossen van problemen 
m.b.t. export van citrus van Zuid-Afrika 
naar Nederland. Denk aan citrus black spot. 
Daar kwam hij in aanraking met de Sunday 
Rivers Citrus Company. Een professioneel 
bedrijf met oog voor de belangen van alle 
medewerkers in de hele keten. Dit uit zich 
onder andere in de SRCC Foundation Trust. 
Deze foundation laat zien hoe globalisering 
en vrij handelsstromen bijdragen aan de 

ontwikkeling en kansen van mensen. De handel in fruit is een belangrijke factor daarin. 
 
De SRCC Foundation is betrokken bij verschillende ontwikkelingsprogramma's in de Sundays River 
Valley zoals een crèche waar kinderen worden opgevangen en de mogelijkheid krijgen zich via 
opleiding te ontwikkelen. De stichting geeft tevens financiële ondersteuning aan een drietal scholen 
in de regio zodat leerlingen uit townships hier de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. 
 
Columba Leadership Academy 
Stichting SRCC is ook in gesprek met een lokale middelbare school in de buurt om een 
leiderschapsinitiatief via de Columba Leadership Academy te starten. Daarnaast stelt SRCC twee 
beurzen beschikbaar voor technische studenten die het in zich hebben zich te ontwikkelen tot 
toekomstige leidinggevenden. 
Sisters of Mercy is een ander sympathiek initiatief dat wordt ondersteund door SRCC. Deze 
organisatie zorgt dat elke twee maanden de gastanks worden gevuld bij gezinnen die dat zelf niet 
kunnen betalen zodat er maaltijden kunnen worden gekookt.  
Op de website is meer informatie te vinden m.b.t. de goede initiatieven die worden ondersteund 
dankzij financiële bijdrages van de SRCC. 
 
Mocht u ter gelegenheid van het afscheid van Gert een donatie willen doen aan deze stichting kunt u 
dat doen door uw bijdrage over te maken op rekening NL55ABNA0579098494. Gert heeft hierover 
contact gehad met Bob Maske (Chairman - SRCC Foundation Trust) en zal er in nauw overleg met 
hem op toezien dat uw bijdrage op de goede plek terecht komt. 

 
 
 
 

https://www.srcc.co.za/srcc-cares

