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Nieuwsbrief 15 – mei 2013 

Even voorstellen: Dipuo Shabalala 
Mijn naam is Dipuo. Over het project in Mmakaunyane ben ik erg 
enthousiast, omdat ik vele dromen heb en ook brengt dit project mij dichter 
bij mijn eigen droom om een studie te volgen voor maatschappelijk werker.  
Ik ben als wees opgegroeid en ben nu alleenstaande moeder van Tshimologo, 
mijn elf  jaar oude zoon. Hij zit op school en houdt van voetbal. Wij wonen in 
Mmakaunyane een zeer arme gemeenschap. Bij ons huisje hebben we 
elektriciteit, maar geen water. In deze gemeenschap waar ik woon, wil ik het 
verschil maken. Ik vind het leuk om naar de sportschool te gaan, het houdt 
me gezond. Ik ga graag naar de kerk en lees heel veel. 
Het werken voor SA Cares is voor mij een goede voorbereiding om mijn droom te kunnen verwezenlijken. Ik ben nu 
al bezig om de levens van demensen Mmakaunyane te verbeteren.  
Dagelijks ben ik aan de slag met families waarin HIV / AIDS een belangrijke rol spelen. Ik zet mij specifiek in voor 
weeskinderen, omdat Ik weet hoe het voelt om niemand te hebben. Het is een hard leven om op te groeien zonder 
mijn moeder.  
Ik vind mijn kracht en moed voor mijn dagelijks werk in 2 Korintiers 1:3,4: “God is de Vader die ons troost in al 
onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God 
ontvangen” 
Noot: Masakhane is samen met SA Cares for Life op zoek naar sponsoren/fondsen waarmee Dipou haar studie kan 
bekostigen 

 
Goede doelen markt Gouda 

Op 12 april vond de Goede doelen markt weer plaats in Gouda. Alle 
jeugdclubs van de St. Janskerk (PKN) hadden hun eigen goede doel 
gekozen om geld voor in te zamelen op deze avond. Club Boaz 
(basisschool groep 8) heeft net als vorig jaar voor Masakhane gekozen.  
De kinderen van Club Boaz hadden zelf allemaal initiatieven bedacht en 
uitgewerkt om geld in te zamelen. De jongens organiseerden een 
voetbaltoernooi, bezoekers van de markt moesten geld betalen om 10 
minuten te mogen voetballen. Andere initiatieven waren een beauty salon, 
bezoekers konden hier hun nagels laten lakken, hun haar laten vlechten 
etc. Ook was er een stand met drinken en chips en was er een tafel waar 

cupcakes konden worden versierd en opgegeten.  
De Masakhane kraam ontbrak uiteraard niet, we hebben veel armbandjes verkocht, deze waren 
erg in trek. Uiteindelijk hebben we voor Masakhane 350 euro opgehaald, de totale opbrengst van 
alle jeugdclubs was 3500 euro. Een mooi initiatief dus en een mooi bedrag voor de kinderen in 
Zuid-Afrika. 
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5X kort nieuws uit Winterveldt 
1. Eén van de ELC leraressen, Dipuo Shabalala, wil in de toekomst graag 

maatschappelijk werker worden en is daarom overgestapt van het ELC 
naar het Cluster Care project. 

2. Eind vorig jaar zijn 9 kinderen ‘geslaagd’ op het ELC en inmiddels 
gestart op de basisschool. 

3. Sinds het nieuwe schooljaar (in januari) zitten er 68 kinderen op het 
ELC; 30 jongens en 38 meisjes tussen de 2 en 5 jaar oud. 

4. In het Cluster Care programma werken nu 5 Care Workers, voor in 
totaal 204 volwassenen en 272 kinderen 

5. De Care workers zijn gestart met computerlessen, enerzijds om hun 
eigen vaardigheden te vergroten, maar ook om in de toekomst meer 
papierloos te kunnen werken. 
 

 
6x Heilig Avondmaal collecte in Open Hof 
Dit jaar is Masakhane gekozen als doel voor de Heilig Avondmaal collectes van de Protestantse vieringen van Open 
Hof Kerk in Rotterdam-Ommoord. Dit betreft 6 collectes in 2013 en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! De eerste 
collecte heeft €314,80 opgebracht. De opbrengst van de tweede collecte, op 5 mei, was bij het samenstellen van 
deze nieuwsbrief nog niet bekend. 

 
Bezoek aan Winterveldt-lego actie 

In februari bezocht de familie Bunt het Early Learning Centre in Winterveldt. Het 
afgelopen jaar hadden zij lego gespaard voor de kinderen. Door de vriendjes van 
hun oudste zoon waren ook prachtige tekeningen gemaakt. Ook hadden zij een 
mooi bedrag gespaard voor nieuwe stoelen en tafeltjes. 
Luthando (10 jaar) heeft in zijn spreekbeurt verteld over zijn geboorteland en 
Masakhane. Wil je ook wat informatie voor je spreekbeurt, mail dan naar 
info@projecthulp-maskhane.nl 

 
Zendingsdoel op de Samuelschool in Kerkwerve 
Uit de nieuwsbrief van school:  
De vrijwilligers van Masakhane zijn heel dankbaar dat de Samuelschool dit 
jaar spaart voor de kinderen in Winterveldt. Samen met de kinderen in 
Kerkwerve kunnen we verschil maken in het leven en de toekomst van de 
deelnemende kinderen van het cluster care project.  
Op vrijdag 8 februari  2013 hebben alle kinderen op school kennis kunnen 
maken met dit doel. Twee vrijwilligers van Masakhane (Heleen en Anja) 
gaven een presentatie en vertelden waaraan het geld wordt besteed. 
 

 
Gekakel 
Binnen SA Care for Life is men begonnen met de bouw van enkele kippenrennen, zodat de 
families deze eieren kunnen gebruiken voor eigen consumptie of verkoop. 
Zie ook bijbehorend aanstekelijke filmpje op de Facebook pagina van SA Cares for Life. 
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Ontvangen giften 
Niet iedereen wenst zijn giften terug te zien in de nieuwsbrief. Om die reden hebben we besloten uitsluitend de 
giften van kerken, stichtingen en bedrijven te vermelden. Dat laat onverlet dat we ook zeer dankbaar zijn voor het 
mogen ontvangen van alle giften, klein en groot van particulieren! 

• Protestantse gemeente Nootdorp-Ypenburg - € 1000,00 + 261,64 
• Christelijk gereformeerde kerk Kerkwerve - € 300,00 
• Hervormde gemeente Nieuwerkerk - € 250 
• Deja bouwadviseurs - € 250,00 
• Stichting onder de Toren - € 1000,00 
• Gereformeerde kerk Hattem - € 750,00 
• Diaconie gereformeerde kerk Ens - € 201,70 

 

 
 

Facebook 
Masakhane is ook te vinden op Facebook. Via www.facebook.com/projecthulpmasakhane vind je onze 
pagina. Bezoek onze pagina en 'Vind ons leuk'. Via Facebook houden we je op de hoogte van de 
activiteiten van Masakhane, nieuwe producten in de webshop en nog veel meer. 

 

 


