
	  
	  www.stichting-‐masakhane.nl	  •	  info@stichting-‐masakhane.nl	  •	  Rekening	  NL51	  TRIO	  0197844006	  te	  Gouda	  

	  

Nieuwsbrief	  19	  –	  maart	  2015	  

Johan	  Willem	  Frisoschool	  in	  Leeuwarden	  in	  actie	  voor	  Masakhane.	  

Op	  de	  Johan	  Willem	  Friso	  school	  in	  Leeuwarden	  is	  met	  een	  
spetterende	  opening	  op	  maandag	  16	  maart	  2015	  de	  
projectweek	  voor	  Masakhane	  geopend.	  Basile	  Maneka	  	  
(http://www.basile.nl)	  verzorgde	  een	  geweldige	  workshop	  
djembee	  en	  dans,	  waarna	  de	  opening	  plaats	  vond	  op	  het	  
schoolplein.	  Vervolgens	  kregen	  de	  kinderen	  in	  hun	  klas	  een	  
presentatie	  over	  het	  werk	  van	  stichting	  Masakhane.	  
	  
De	  kinderen	  zijn	  de	  	  twee	  weken	  hierna	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  het	  thema	  Zuid-‐Afrika	  en	  
Masakhane.	  De	  project	  week	  is	  afgerond	  op	  26	  maart	  2015	  met	  een	  even	  zo	  spetterende	  
Fancy	  Fair.	  Er	  zijn	  allerlei	  acties	  op	  touw	  gezet	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  de	  kinderen	  in	  
Zuid-‐Afrika.	  
	  
We	  willen	  Annemarie	  Feenstra	  (organisator)	  en	  alle	  vrijwilligers	  en	  onderwijzers	  van	  de	  
school,	  die	  dit	  mogelijk	  hebben	  gemaakt	  hartelijk	  danken	  voor	  hun	  enorme	  inzet	  voor	  en	  
tijdens	  deze	  weken.	  
	  
Er	  is	  een	  hoop	  werk	  verzet	  en	  een	  geweldig	  bedrag	  opgehaald	  voor	  Masakhane:	  €2500,-‐!	  
	  
Hieronder	  een	  foto	  collage	  
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Collecte	  Open	  Hof	  

Dit	  jaar	  zijn	  we	  tijdens	  de	  avondmaaldiensten	  het	  collectedoel	  in	  Open	  Hof	  te	  Rotterdam.	  
Afgelopen	  maand	  hebben	  we	  een	  korte	  presentatie	  in	  de	  kerkdienst	  gehouden.	  Na	  de	  dienst	  
hebben	  we	  veel	  verteld	  over	  de	  kinderen	  in	  Winterveldt	  te	  Zuid-‐Afrika.	  We	  konden	  ook	  
foto’s	  laten	  zien	  en	  hebben	  vragen	  beantwoord.	  

Wil	  je	  in	  jouw	  kerkgemeenschap	  ook	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  activiteiten	  van	  Masakhane?	  
Laat	  het	  ons	  weten,	  we	  hebben	  allerlei	  informatie	  en	  helpen	  je	  graag	  om	  een	  mooie	  actie	  op	  
te	  zetten.	  

 

Facebook	  

Meer	  over	  onze	  acties	  of	  bijvoorbeeld	  de	  Wijnsafari	  op	  17	  april	  vindt	  u	  op	  Facebook.	  
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Vastenactie	  

In	  menig	  gezin	  wordt	  momenteel	  meegedaan	  aan	  de	  vastenactie	  van	  Masakhane.	  Op	  18	  
februari	  begon	  de	  vastentijd.	  Durfde	  u	  ook	  de	  uitdaging	  van	  de	  vastenactie	  aan	  met	  uw	  
gezin,	  kerk	  of	  school?	  
	  
In	  Berlicum	  is	  een	  kerkelijke	  gemeente	  actief	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  de	  vastenactie	  en	  staan	  
er	  heel	  wat	  doosjes	  op	  tafel.	  Maar	  ook	  van	  diverse	  gezinnen	  kregen	  we	  reacties.	  Uitdagingen	  
om	  bepaalde	  dagen	  van	  de	  week	  zonder	  ‘beeldbuis’	  door	  te	  brengen	  zijn	  aangegaan.	  Of	  
onthouding	  van	  alcohol,	  suiker,	  snoep,	  koffie,	  koek	  of	  frisdrank.	  
	  
En	  het	  heeft	  vooral	  veel	  mooie	  gesprekken	  opgeleverd.	  
Waarom	  kiezen	  we	  hiervoor	  als	  gezin?	  Wat	  vinden	  we	  
moeilijk?	  Hoe	  is	  het	  om	  je	  een	  week	  iets	  te	  ‘onthouden’	  
terwijl	  velen	  in	  de	  wereld	  dit	  altijd	  moeten	  missen?	  Wat	  
willen	  we	  voor	  positiefs	  aanboren	  in	  onszelf	  om	  deze	  
laatste	  week	  voor	  Pasen	  aan	  te	  gaan?	  
	  
Over	  anderhalve	  week	  vieren	  we	  Pasen.	  Wellicht	  kijken	  
we	  dit	  jaar	  nog	  wat	  bewuster	  naar	  dit	  feest	  dan	  
voorgaande	  jaren.	  Wij	  hopen	  dat	  Masakhane	  hier	  
positief	  aan	  bijgedragen	  heeft.	  
	  
Wij	  danken	  u	  alvast	  heel	  hartelijk	  voor	  uw	  gift	  
	  

 

	  
Verlenging	  contract	  met	  SA	  Cares	  for	  Life	  

Als	  Masakhane	  werken	  we	  al	  jaren	  met	  volle	  tevredenheid	  samen	  met	  onze	  
partnerorganisatie	  SA	  Cares	  for	  Life	  in	  Zuid	  Afrika.	  	  

We	  ondersteunen	  de	  projecten	  Cluster	  Care	  en	  Early	  Learning	  Center	  in	  
Winterveldt/Mmakaunyane.	  	  

Met	  SA	  Cares	  for	  Life	  hebben	  we	  contracten	  van	  2	  jaar	  waarin	  
we	  afspraken	  hebben	  gemaakt	  over	  projectdoelen	  en	  
financiering.	  Eind	  2015	  loopt	  ons	  huidige	  contract	  af.	  We	  
merken	  dat	  het	  Early	  Learning	  Center	  heel	  goed	  draait	  en	  dat	  
er	  eigenlijk	  geen	  extra	  ondersteuning	  meer	  nodig	  is	  de	  
komende	  jaren.	  Het	  is	  mooi	  om	  te	  zien	  dat	  dit	  project	  zichzelf	  
draaiend	  kan	  houden.	  Vorig	  jaar	  hebben	  we	  nog	  veel	  
ondersteuning	  gegeven	  bij	  de	  speeltuin,	  het	  dak,	  de	  watertank	  
en	  verbouwingsmaterialen.	  Nu	  kunnen	  ze	  er	  weer	  een	  tijd	  
tegenaan.	  Aangezien	  er	  vanuit	  Zuid-‐Afrika	  ook	  ondersteuning	  
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komt	  voor	  het	  ELC	  hebben	  we	  daarom	  besloten	  om	  een	  nieuw	  project	  te	  gaan	  zoeken	  in	  
plaats	  van	  het	  Early	  Learning	  Center	  in	  Mmakaunyane.	  	  

We	  blijven	  ‘Cluster	  Care’	  wel	  ondersteunen.	  Uiteraard	  nemen	  wij	  onze	  beslissing	  in	  goed	  
overleg	  met	  SA	  Cares	  for	  Life,	  die	  zich	  momenteel	  kunnen	  vinden	  in	  ons	  standpunt.	  We	  gaan	  
op	  zoek	  naar	  een	  project	  dat	  bij	  ons	  past	  en	  dat	  we	  de	  komende	  jaren	  met	  jullie	  hulp	  van	  
harte	  willen	  ondersteunen.	  Via	  de	  nieuwsbrief	  en	  onze	  Facebookpagina	  houden	  we	  jullie	  op	  
de	  hoogte	  van	  deze	  ontwikkelingen.	  

 

Verder	  op	  eigen	  benen	  

De	  familie	  Ndlhovu	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  
een	  gezin	  dat	  door	  deelname	  aan	  het	  Cluster	  
Care	  project	  op	  eigen	  benen	  verder	  kan.	  Bafana	  is	  
een	  jongen	  van	  12	  jaar	  en	  woont	  samen	  met	  zijn	  
moeder	  Catherine	  en	  twee	  zussen	  in	  de	  township	  
Winterveldt.	  
	  
Catherine	  en	  sociaalwerkster	  Pinky	  hebben	  goed	  
samen	  gewerkt.	  Catherine	  heeft	  de	  adviezen	  over	  
de	  zorg	  voor	  haar	  gezin	  en	  hygiëne	  
overgenomen.	  	  Deze	  familie	  begrijpt	  echt	  het	  
belang	  van	  onderwijs	  voor	  hun	  toekomst!	  
Pinky	  besteedde	  ook	  veel	  tijd	  en	  aandacht	  aan	  de	  
zussen	  Matlhomola	  en	  Sophie.	  Ze	  kregen	  seksuele	  voorlichting.	  Er	  zijn	  veel	  ongeplande	  
zwangerschappen	  in	  hun	  buurt.	  Pinky	  wil	  graag	  dat	  de	  meisjes	  de	  opgedane	  kennis	  delen	  
met	  hun	  leeftijdgenoten.	  	  
	  
Het	  leven	  van	  de	  familie	  zal	  ten	  goede	  veranderen,	  omdat	  ze	  zijn	  verhuist	  naar	  Soshanguve	  
waar	  ze	  gaan	  wonen	  in	  het	  huis	  Bafana's	  oma.	  Zij	  overleed	  tijdens	  de	  kerstvakantie	  en	  
Catherine	  erfde	  haar	  huis.	  Het	  is	  een	  vijf	  kamer	  bakstenen	  huis.	  
Bafana	  doet	  het	  echt	  goed!	  Hij	  ging	  naar	  een	  nieuwe	  school	  in	  Soshanguve	  waar	  hij	  snel	  
nieuwe	  vrienden	  heeft	  gemaakt.	  Bafana	  is	  gezond	  en	  sterk.	  Hij	  is	  een	  zeer	  gelukkig	  kind	  en	  
zegt	  dat	  hij	  Pinky	  veel	  zal	  missen.	  
	  
Catharine	  heeft	  werk	  gevonden	  in	  Soshanguve.	  Daar	  is	  zij	  heel	  trots	  op,	  want	  niemand	  
anders	  in	  de	  familie	  heeft	  nog	  een	  vaste	  baan	  gevonden.	  Catharine	  kan	  met	  haar	  inkomen	  
en	  de	  sociale	  subsidie	  die	  ze	  krijgt	  voor	  haar	  kinderen	  goed	  voor	  haar	  gezin	  zorgen.	  De	  hulp	  
vanuit	  het	  project	  maakte	  ook	  een	  groot	  verschil.	  Het	  heeft	  hen	  geholpen	  om	  sterker	  te	  
worden	  en	  gaf	  hen	  moed	  voor	  de	  toekomst.	  De	  familie	  Ndlhovu	  en	  SA	  Cares	  for	  Life	  wil	  
graag	  van	  deze	  gelegenheid	  gebruik	  om	  u	  te	  bedanken	  voor	  uw	  steun	  om	  het	  lot	  van	  de	  
gezinnen	  in	  Zuid-‐Afrika	  te	  veranderen.	  Zonder	  uw	  hulp	  en	  inzet	  zou	  dit	  niet	  mogelijk	  zijn	  
geweest.	  
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Geef	  de	  hoop	  niet	  op	  

Ook	  de	  familie	  van	  Karabo	  Malete	  (10	  jaar)	  heeft	  het	  Cluster	  care	  
project	  succesvol	  verlaten.	  Moeder	  	  Kate	  werkt	  in	  Marabastad.	  Ze	  is	  
alleen	  in	  het	  weekend	  thuis.	  De	  overige	  dagen	  past	  haar	  zus	  Dipuo	  op	  
haar	  gezin.	  Karabo	  is	  inmiddels	  aan	  de	  situatie	  gewent,	  maar	  mist	  zijn	  
moeder	  als	  ze	  niet	  thuis	  is.	  Sociaalwerkster	  Hellen	  leerde	  de	  familie	  
heel	  veel	  over	  de	  veiligheid	  en	  de	  bescherming	  van	  het	  kind,	  vooral	  
omdat	  Karabo	  overal	  op	  zijn	  fiets	  naar	  toe	  gaat.	  Karabo	  doet	  het	  heel	  
goed	  op	  school	  en	  hij	  is	  gezond.	  Hellen	  moedigt	  hem	  aan	  om	  hard	  te	  
werken,	  zodat	  hij	  een	  mooie	  toekomst	  kan	  hebben.	  
Hellen	  is	  erg	  trots	  op	  deze	  familie.	  Vooral	  op	  Kate	  omdat	  ze	  luisterde	  naar	  haar	  advies	  om	  
werkende	  vrienden	  te	  vragen	  uit	  te	  kijken	  naar	  een	  baan	  voor	  haar.	  Ze	  heeft	  de	  hoop	  nooit	  
opgeven	  en	  via	  deze	  weg	  werk	  gevonden.	  Nu	  doet	  Kate	  hetzelfde	  voor	  haar	  werkloze	  
vrienden	  in	  Mmakaunyane.	  Kate	  is	  erg	  dankbaar	  dat	  ze	  deel	  	  kon	  uitmaken	  van	  het	  cluster	  
zorgprogramma.	  De	  hulp	  van	  SA	  Cares	  for	  life	  heeft	  haar	  geholpen	  een	  beter	  leven	  op	  te	  
bouwen.	  	  

 

Ontvangen	  giften	  

Niet	  iedereen	  wenst	  zijn	  giften	  terug	  te	  zien	  in	  de	  nieuwsbrief.	  Om	  die	  reden	  vermelden	  we	  
uitsluitend	  de	  giften	  van	  kerken,	  stichtingen	  en	  bedrijven.	  Dat	  laat	  onverlet	  dat	  we	  ook	  zeer	  
dankbaar	  zijn	  voor	  het	  mogen	  ontvangen	  van	  alle	  giften,	  klein	  en	  groot	  van	  particulieren!	  	  

• Collecte	  protestantse	  wijkgemeente	  Nootdorp:	  €	  226,61	  
• Hervormde	  gemeente	  Hattem:	  €	  250,00	  
• Kindernevendienst	  Open	  Hof	  Voorburg:	  €	  299,05	  
• Prisma	  IT:	  €	  500,00	  
• Opbrengst	  collecte	  doopdienst:	  €	  528,84	  
• Kerstcollecte	  Open	  Hof	  kerk	  Ommoord:	  €	  603,17	  

 

Financiële	  verantwoording	  2014	  

Stichting	  Masakhane	  is	  een	  gezonde	  stichting	  die	  haar	  eerste	  volledige	  boekjaar	  als	  stichting	  
succesvol	  heeft	  doorlopen.	  We	  hebben	  de	  projecten	  van	  SA	  Cares	  for	  Life	  met	  in	  totaal	  bijna	  
19.000	  euro	  gesteund.	  Gelden	  die	  we	  via	  onder	  andere	  vele	  donateurs,	  gulle	  gevers,	  kerken	  
en	  bedrijven	  hebben	  mogen	  ontvangen,	  ruim	  17000	  euro.	  Hierdoor	  is	  het	  eigen	  vermogen	  
geslonken	  met	  25%	  tot	  ruim	  7500	  euro.	  Een	  ontwikkeling	  die	  past	  bij	  de	  wens	  van	  het	  
bestuur	  om	  het	  eigen	  vermogen	  niet	  te	  laten	  aangroeien	  maar	  de	  middelen	  te	  bestemmen	  
ter	  vervulling	  van	  de	  doelstelling	  van	  onze	  stichting.	  Stichting	  Masakhane	  is	  in	  staat	  om	  met	  
minimale	  fondswerving	  kosten	  een	  gezonde	  organisatie	  neer	  te	  zetten.	  De	  fondswerving	  
kosten	  bedroegen	  net	  iets	  meer	  dan	  2%	  van	  onze	  middelen.	  Om	  de	  inkomsten	  komende	  
jaren	  op	  peil	  te	  houden	  is	  een	  beperkte	  procentuele	  stijging	  van	  de	  fondswerving	  kosten	  te	  
verwachten.	  De	  complete	  verantwoording	  over	  2014	  kunt	  u	  inzien	  op	  onze	  website.	  


