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Nieuwsbrief	  20	  –	  oktober	  2015	  

Het	  Early	  Learning	  Centre	  Mmakaunyane	  –	  een	  succesverhaal	  

Sinds	  de	  oprichting	  van	  Masakhane	  hebben	  wij	  het	  Early	  Learning	  Centre	  in	  Mmakaunyane	  
ondersteund,	  samen	  met	  het	  Cluster	  Care	  project.	  
We	  hebben	  het	  schooltje	  zien	  bouwen.	  Het	  kinderaantal	  groeide	  van	  één	  klas	  naar	  twee	  
klassen.	  En	  de	  twee	  klassen	  werden	  steeds	  voller.	  Vorig	  jaar	  gingen	  er	  meer	  dan	  80	  kinderen	  
naar	  de	  kleuterschool.	  
Er	  zijn	  tafels	  en	  stoeltjes	  geschonken.	  Een	  speeltuin,	  buiten	  op	  het	  lege	  veld.	  Er	  is	  een	  
zandbak	  gemaakt.	  Binnen	  zijn	  er	  boeken	  (een	  soort	  minibieb)	  gekomen,	  waaronder	  een	  heel	  
aantal	  mooie	  bijbels.	  
We	  hebben	  met	  een	  mooie	  donatie	  zonnepanelen	  op	  
het	  dak	  kunnen	  maken.	  De	  watervoorziening	  is	  beter	  
geworden	  door	  een	  watertank.	  Vorig	  jaar	  is	  het	  dak	  
grondig	  gerepareerd,	  binnen	  en	  buiten	  is	  het	  helemaal	  
opgeknapt.	  Omdat	  er	  voor	  de	  dagelijkse	  warme	  
maaltijden	  een	  gasstel	  nodig	  is,	  en	  deze	  vorig	  jaar	  werd	  
gestolen,	  hebben	  wij	  kunnen	  voorzien	  in	  een	  nieuw	  
gasstel.	  We	  hebben	  veel	  donaties	  gehad	  voor	  het	  ELC.	  
Zowel	  in	  geld	  als	  in	  spullen.	  Duplo	  is	  er	  gekomen,	  net	  als	  
fleecedekens,	  loco-‐spelen,	  stiften,	  rugzakken,	  etuis,	  etc.	  
We	  hebben	  alle	  ontwikkelingen	  in	  en	  om	  het	  ELC	  op	  de	  voet	  gevolgd	  en	  tijdens	  onze	  reizen	  
hebben	  wij	  met	  veel	  plezier	  werkbezoeken	  gebracht	  aan	  het	  ELC	  en	  het	  Cluster	  Care	  project	  
in	  Winterveldt/Mmakaunyane.	  
	  
En	  nu,	  hebben	  we	  in	  goed	  overleg	  met	  de	  directie	  van	  SA	  Cares	  for	  Life,	  kunnen	  besluiten	  dat	  
het	  ELC	  op	  eigen	  benen	  verder	  kan.	  We	  zijn	  enorm	  trots	  op	  de	  juffen	  van	  het	  ELC,	  op	  de	  
kokkin,	  de	  tuinman,	  de	  schoonmaakster	  en	  andere	  naaste	  betrokkenen.	  We	  zijn	  blij	  met	  en	  
trots	  op	  alle	  kinderen	  die	  naar	  het	  ELC	  gaan,	  het	  zijn	  kanjers!	  
En	  we	  zijn	  trots	  op	  de	  directie	  van	  SA	  Cares	  for	  Life,	  dat	  ze	  nu	  zonder	  onze	  sponsoring	  het	  
ELC	  staande	  kunnen	  houden.	  	  
Het	  is	  fijn	  om	  te	  merken	  dat	  de	  kleuterschool	  nu	  zelfstandig	  kan	  draaien.	  
We	  nemen	  met	  een	  enorm	  warm	  en	  gelukkig	  gevoel	  afscheid	  van	  het	  ELC.	  
	  
Gelukkig	  blijven	  we	  verbonden	  aan	  de	  gemeenschap	  van	  Winterveldt/Mmakaunyane	  omdat	  
we	  het	  Cluster	  Care	  project	  blijven	  supporten	  en	  een	  mooi	  nieuw	  doel	  hebben	  gevonden.	  
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Nieuw	  project:	  Life	  House	  met	  Soup	  Kitchen	  

We	  hebben	  dit	  jaar	  uitgebreid	  nagedacht	  over	  een	  nieuw	  project	  die	  we	  willen	  steunen	  
vanaf	  1	  januari	  als	  we	  afscheid	  nemen	  van	  het	  Early	  Learning	  Center.	  We	  zijn	  blij	  en	  
enthousiast	  dat	  we	  een	  mooi	  nieuw	  project	  gevonden	  hebben	  via	  SA	  Cares	  for	  Life.	  	  
	  
SA	  Cares	  for	  Life	  heeft	  in	  het	  verleden	  twee	  panden	  aangekocht	  naast	  het	  Early	  Learning	  
Center.	  Hiervoor	  is	  nu	  een	  bestemming	  gevonden.	  In	  deze	  panden	  wordt	  een	  Life	  House	  en	  
een	  Soup	  Kitchen	  gerealiseerd.	  Als	  Masakhane	  zullen	  we	  deze	  twee	  initiatieven	  de	  komende	  
jaren	  gaan	  ondersteunen	  met	  jullie	  hulp.	  	  
	  

   
Dimakatso	  (links)	   Life	  House	  (vooraanzicht)	   Life	  House	  (zijaanzicht)	  

	  
Life	  House	  	  
Het	  Life	  House	  is	  een	  opvanghuis	  voor	  kinderen	  in	  nood.	  Als	  kinderen	  worden	  mishandeld	  of	  
de	  situatie	  thuis	  onhoudbaar	  is	  kunnen	  ze	  tijdelijke	  zorg	  krijgen	  in	  een	  Life	  House.	  Het	  doel	  is	  
om	  de	  kinderen	  3	  tot	  6	  maanden	  op	  te	  vangen	  in	  het	  Life	  House,	  vanaf	  maand	  4	  wordt	  er	  
gestreefd	  naar	  terugplaatsing	  en	  dan	  is	  er	  nog	  mogelijkheid	  tot	  nazorg	  voor	  nog	  eens	  3	  tot	  6	  
maanden.	  Het	  huis	  wordt	  gerund	  door	  1	  of	  2	  huismoeders.	  De	  verantwoordelijke	  
medewerkster	  namens	  SA	  Cares	  is	  Dimakatso.	  SA	  Cares	  heeft	  al	  meer	  Life	  Houses,	  maar	  nog	  
niet	  in	  de	  regio	  Mmakaunyane.	  Dimakatso	  is	  erg	  enthousiast	  om	  hier	  een	  nieuw	  Life	  House	  
op	  te	  gaan	  zetten.	  Het	  huis	  bestaat	  uit	  7	  kamers,	  waarvan	  4	  slaapkamers.	  Buiten	  zijn	  er	  
mogelijkheden	  om	  een	  groentetuin	  te	  onderhouden,	  waar	  het	  Early	  Learning	  Center	  ook	  
weer	  van	  kan	  profiteren.	  Voor	  dit	  project	  zijn	  opstartkosten	  nodig	  en	  daarnaast	  maandelijkse	  
onderhoudskosten.	  Met	  jullie	  hulp	  willen	  we	  dit	  mooie	  project	  gaan	  ondersteunen.	  	  
	  

   
Interieur	   Slaapkamer	   Slaapkamer	  

	  
Soup	  Kitchen	  
In	  de	  omgeving	  van	  het	  Early	  Learning	  Center	  is	  gevraagd	  aan	  de	  bewoners	  waar	  behoefte	  
aan	  is.	  De	  bewoners	  gaven	  aan	  dat	  ze	  behoefte	  hebben	  aan	  een	  Soup	  Kitchen.	  In	  een	  Soup	  
Kitchen	  kunnen	  bewoners	  uit	  de	  omgeving	  eten	  halen	  en	  worden	  ze	  zelf	  ook	  actief	  
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betrokken	  bij	  de	  Soup	  Kitchen.	  De	  Soup	  Kitchen	  ligt	  naast	  het	  Early	  Learning	  Center	  en	  het	  
Life	  House,	  het	  is	  mooi	  dat	  alles	  met	  elkaar	  verband	  houdt	  en	  dat	  alle	  partijen	  van	  elkaar	  
kunnen	  profiteren.	  	  
	  
Onderstaand	  een	  aantal	  foto's	  van	  een	  andere	  Soup	  Kitchen.	  De	  Soup	  Kitchen	  die	  wij	  gaan	  
ondersteunen	  moet	  nog	  worden	  opgestart.	  	  
	  

	  
	  

 

Even	  voorstellen…Bongani	  en	  Remembrance	  

Op	  een	  dinsdagochtend	  in	  een	  skype	  gesprek	  vertellen	  Bongani	  en	  Remembrance	  over	  hun	  
werk	  bij	  SA	  Cares	  for	  Life	  in	  Zuid-‐Afrika.	  Bongani	  is	  administratief	  medewerker	  en	  verzorgt	  
alle	  rapportages	  over	  de	  projecten	  en	  de	  families.	  Remembrance	  is	  maatschappelijk	  werker	  
en	  begeleidt	  de	  zorgmoeders	  in	  Mmakaunyane.	  	  
	  
Bongani	  (24	  jaar	  en	  ICT	  student	  in	  Pretoria)	  is	  naast	  haar	  studie	  betrokken	  geraakt	  bij	  het	  
werk	  van	  SA	  Cares	  for	  Life.	  Het	  begon	  met	  een	  zak	  oude	  kleren,	  maar	  de	  verhalen	  trokken	  
haar.	  Remembrance	  (36	  jaar)	  is	  naast	  haar	  werk	  bij	  SA	  Cares	  for	  Life	  ook	  actief	  als	  zelfstandig	  
maatschappelijk	  werker	  en	  moeder	  van	  2	  kinderen.	  Zij	  werkt	  nu	  1,5	  jaar	  bij	  SA	  Cares.	  
Hiervoor	  werkte	  zij	  met	  jongeren	  met	  een	  criminele	  achtergrond,	  maar	  zij	  wilde	  graag	  eerder	  
betrokken	  zijn	  om	  zo	  problemen	  te	  voorkomen.	  
	  
Remembrance	  heeft	  de	  meeste	  contacten	  met	  de	  zorgmoeders	  die	  in	  Mmakaunyane	  
wonen.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  14	  zorgmoeders	  actief.	  Een	  zorgmoeder	  begeleidt	  maximaal	  
15	  families.	  Zij	  biedt	  hen	  ondersteuning	  bij	  het	  aanvragen	  van	  uitkeringen	  of	  het	  invullen	  van	  
andere	  overheidsformulieren.	  Ook	  gaat	  zij	  mee	  als	  een	  case	  te	  heftig	  is	  of	  de	  zorgmoeder	  het	  
gevoel	  heeft	  een	  gezin	  niet	  goed	  te	  kunnen	  helpen.	  Om	  de	  2	  weken	  op	  woensdagen	  hebben	  
zij	  met	  elkaar	  een	  vergadering.	  
	  
Bongani	  vertelt	  dat	  een	  gezin	  met	  de	  zorgmoeder	  een	  special	  programma	  rond	  ouderschap	  
doorloopt,	  waarin	  aandacht	  is	  voor	  persoonlijke	  hygiëne,	  koken,	  maar	  ook	  spelen.	  Na	  12	  
maanden	  is	  het	  programma	  afgerond	  en	  kan	  een	  gezin	  weer	  op	  eigen	  benen	  staan.	  	  
Het	  leven	  in	  Mmakaunyane	  is	  ingewikkeld,	  mensen	  zitten	  vaak	  in	  uitzichtloze	  situaties:	  er	  is	  
geen	  werk,	  weinig	  geld	  en	  problemen	  met	  water,	  elektriciteit	  en	  voedsel.	  Hierdoor	  zien	  
mensen	  geen	  uitweg	  meer.	  Zo	  ook	  een	  gezin	  met	  3	  dochters;	  de	  uitzichtloze	  situatie	  maakt	  
dat	  ze	  slecht	  voor	  zichzelf	  zorgden.	  De	  zorgmoeder	  begon	  met	  kleine	  stapjes.	  “Oké,	  we	  
hebben	  hier	  zeer	  slechte	  voorzieningen,	  maar	  toch	  betekenen	  we	  wel	  wat	  op	  de	  wereld!”	  De	  
vader	  van	  het	  gezin	  is	  nu	  begonnen	  met	  de	  aanleg	  van	  een	  tuintje,	  dit	  gaf	  hem	  ritme	  in	  zijn	  
dagelijks	  leven.	  
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Scholenactie	  “Spaarbussie”	  

	  
	  
Kom	  samen	  met	  je	  klas	  in	  actie	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika!	  
Stichting	  Masakhane	  heeft	  hiervoor	  de	  actie	  “Spaarbussie”	  opgezet.	  Met	  deze	  actie	  willen	  
we	  scholen	  enthousiast	  maken	  om	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika.	  De	  
kinderen	  die	  we	  helpen,	  leven	  in	  arme	  wijken	  en	  kunnen	  soms	  helemaal	  niet	  naar	  school.	  
Hier	  kan	  jij	  met	  je	  klas	  /	  school	  verandering	  in	  brengen.	  	  
	  
Als	  school	  kan	  je	  een	  korte	  actie	  opzetten,	  bijvoorbeeld	  een	  markt	  of	  een	  sponsorloop.	  	  
Maar	  een	  projectweek	  is	  ook	  erg	  leuk	  om	  te	  doen.	  Hiermee	  kan	  de	  actie	  meer	  geïntegreerd	  
worden	  in	  de	  lessen	  en	  vormen	  onderwijs	  en	  actievoeren	  één	  geheel.	  	  	  
Een	  aantal	  voorbeelden	  van	  acties:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

vraag	  nu	  het	  gratis	  en	  vrijblijvende	  actiepakket	  aan!	  
Mail	  je	  gegevens	  naar	  pieter@stichting-‐masakhane.nl	  

	  
Doen	  jullie	  mee?	  
Deze	  scholen	  gingen	  jullie	  al	  voor:	  
	  

	   	   	  
J.	  W.	  Friso	  school	  
in	  Leeuwarden	  

Pr.	  Johan	  Frisoschool	  
in	  Berkel	  en	  Rodenrijs	  

De	  Kriekenhof	  
in	  Oud-‐	  Beijerland	  

	  
en	  Radarschool	  de	  Morgenster	  (voorheen	  Samuelschool)	  in	  Kerkwerve	  

 

Sponsor-‐
loop	  

Project-‐
week	  

Spaar-‐
doosje	  

Klussen	  
verkoop	  
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Protea-‐dag	  

Op	  zaterdag	  29	  augustus	  stonden	  we	  op	  de	  Protea-‐dag,	  een	  
dag	  die	  georganiseerd	  wordt	  door	  en	  voor	  adoptie-‐ouders	  met	  
kinderen	  uit	  Zuid-‐Afrika.	  We	  hadden	  een	  kraam	  met	  mooie	  
spulletjes	  uit	  Zuid-‐Afrika	  en	  een	  kraam	  met	  mooie	  spulletjes	  
gemaakt	  door	  Annemieke	  den	  Braber	  van	  BaieCrea.	  Ook	  vroegen	  we	  
aandacht	  voor	  onze	  scholenactie:	  we	  zoeken	  kinderen	  die	  op	  hun	  
school	  Masakhane	  als	  goed	  doel	  willen	  uitdragen	  en	  door	  middel	  van	  
acties	  en/of	  een	  projectweek	  geld	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  
willen	  ophalen.	  Uiteraard	  werd	  er	  ook	  weer	  rondgegaan	  met	  diverse	  
lekkernijen	  uit	  Zuid-‐Afrika.	  	  
We	  kijken	  terug	  op	  een	  mooie	  dag	  met	  veel	  goede	  ontmoetingen,	  
zowel	  voor	  volwassenen	  als	  kinderen.	  We	  hadden	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
dag	  een	  opbrengst	  van	  €	  280,-‐	  waarvoor	  hartelijk	  dank!	  
 

Verkoop	  

Op	  de	  Protea-‐dag	  hebben	  we	  heel	  veel	  verschillende	  producten	  verkocht.	  Voor	  wie	  niet	  op	  
de	  Protea-‐dag	  aanwezig	  was:	  gelukkig	  zijn	  er	  nog	  genoeg	  producten	  op	  voorraad.	  	  
	  
Zoals	  bijv.	  deze	  emaillen	  beker	  (€7,50)	  of	  
houten	  slaset	  (€4,50).	  
Maar	  er	  zijn	  ook	  nog	  diverse	  sieraden	  
(kettingen,	  armbanden).	  	  
Wil	  je	  meer	  informatie	  hierover,	  stuur	  dan	  
een	  mail	  naar	  info@stichting-‐
masakhane.nl	  
	  
	  
AANBIEDING:	  Kerstengeltjes!	  
Wil	  je	  dit	  jaar	  een	  leuke	  kerstversiering	  thuis	  of	  een	  originele	  kerstwens	  
opsturen?	  Wij	  hebben	  leuke	  kerstengeltjes,	  die	  nu	  in	  de	  aanbieding	  zijn.	  
Ze	  zijn	  er	  in	  de	  kleuren	  goud/groen,	  goud/rood,	  zilver/groen	  en	  
zilver/rood.	  Te	  bestellen	  via	  info@masakhane.nl	  
	  

	   	   	  
Kerstengel	  (groot):	  

€1,-‐	  per	  stuk	  
Kerstengel	  (middel):	  

€0,50	  per	  stuk	  en	  5	  voor	  €2,-‐	  
Kerstengel	  (klein):	  

5	  voor	  €1,-‐	  
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Masakhane	  Wijn	  Safari	  

Aan	  de	  hand	  van	  8	  heerlijke	  en	  verassende	  
wijnen,	  nemen	  we	  u	  een	  avond	  mee	  naar	  het	  
mooie	  Zuid-‐Afrika.	  We	  ‘bezoeken’	  prachtige	  
wijnhuizen	  en	  wijngaarden.	  Proeven	  de	  
wijnen	  en	  bijpassende	  hapjes.	  Wie	  het	  leuk	  
vindt,	  kan	  zijn	  bevindingen	  op	  het	  
proefformulier	  bijhouden	  en	  de	  lekkerste	  wijn	  
ter	  plekke	  kopen	  of	  nabestellen.	  
	  
Inmiddels	  hebben	  we	  twee	  wijnsafari’s	  
georganiseerd	  en	  dat	  smaakt	  naar	  meer!	  
	  
Wij	  organiseren	  deze	  wijn	  safari	  graag	  bij	  u	  op	  locatie,	  bijvoorbeeld	  in	  uw	  kerk,	  clubhuis	  of	  
sociëteit,	  voor	  groepen	  vanaf	  20	  personen.	  
Heeft	  u	  interesse?	  Stuur	  dan	  een	  berichtje	  naar	  info@stichting-‐masakhane.nl.	  
	  
	  

 

Vasten	  actie	  

Het	  lijkt	  nog	  ver	  weg,	  carnaval	  en	  de	  start	  van	  
de	  vastentijd.	  Maar	  kerken	  en	  scholen	  kijken	  
vooruit	  en	  gaan	  de	  vastenactie	  binnenkort	  al	  
optuigen.	  Vandaar	  dat	  we	  nu	  uw	  aandacht	  
vragen	  voor	  onze	  vastenactie	  met	  het	  leuke	  
spaardoosje.	  
	  
De	  vastentijd	  is	  een	  periode	  waarin	  we	  eens	  
stil	  staan	  bij	  alles	  wat	  we	  hebben.	  Want	  
gelukkig	  hebben	  wij	  hebben	  het	  in	  Nederland	  
over	  het	  algemeen	  heel	  goed.	  Helaas	  is	  dat	  
niet	  overal	  zo.	  Juist	  in	  deze	  tijd	  vragen	  wij	  u	  
daarom	  iets	  te	  delen	  met	  de	  kansarme	  
kinderen	  van	  Masakhane	  in	  Zuid-‐Afrika.	  Dat	  mag	  u	  natuurlijk	  persoonlijk	  doen,	  maar	  samen	  
sparen	  is	  wel	  zo	  leuk.	  Masakhane	  heeft	  daarom	  speciaal	  voor	  de	  school	  van	  uw	  kinderen	  of	  
uw	  kerk	  een	  vastenactie	  ontwikkeld.	  De	  actie	  is	  kant	  en	  klaar	  en	  kunt	  u	  zo	  indienen	  bij	  uw	  
school	  of	  kerkbestuur.	  Het	  bestaat	  uit	  een	  brief	  met	  het	  Masakhane	  spaardoosje.	  Dit	  doosje	  
is	  eenvoudig	  te	  kopiëren	  en	  kunnen	  de	  kinderen	  zelf	  uitknippen	  en	  in	  elkaar	  plakken.	  
	  
Meld	  u	  aan	  voor	  onze	  vastenactie	  via	  info@stichting-‐masakhane.nl	  en	  ontvang	  de	  brief	  met	  
het	  voorbeeld	  spaardoosje	  thuis	  gestuurd.	  Ook	  voor	  vragen	  of	  meer	  informatie	  kunt	  u	  
berichtje	  sturen	  naar	  dit	  mailadres..	  	  
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Conferentie:	  Gezinszorg	  in	  Afrika	  

In	  juni	  organiseerde	  SA	  Cares	  for	  Life	  samen	  met	  een	  aantal	  
andere	  Afrikaanse	  hulporganisaties	  een	  conferentie	  over	  
‘Gezinszorg	  in	  Afrika’.	  220	  deelnemers	  uit	  diverse	  Afrikaanse	  
landen	  kwamen	  bijeen	  om	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen	  over	  
hoe	  zij	  hulp	  kunnen	  blijven	  bieden	  aan	  kwetsbare	  kinderen.	  
De	  conferentie	  startte	  met	  de	  video	  ‘I	  am	  an	  African	  child’	  
https://www.youtube.com/watch?v=-‐zGtZ3K0vgA.	  Tijdens	  de	  twee	  dagen	  kwamen	  diverse	  
werkmethodes	  aan	  de	  orde.	  Men	  heeft	  gediscussieerd	  over	  de	  rol	  van	  de	  overheid,	  kerken	  
en	  hulporganisaties.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  conferentie	  is	  gesproken	  over	  mogelijke	  vormen	  
van	  samenwerking.	  Naast	  de	  bijzondere	  ontmoetingen	  zijn	  ook	  veel	  ideeën	  uitgewisseld	  
tussen	  de	  deelnemers.	  De	  conferentie	  was	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  Wereldkinderen.	  	  
	  

 

Facebook	  

Meer	  over	  onze	  acties	  op	  de	  Facebook	  pagina:	  www.facebook.com/projecthulpmasakhane	  
	  

 

 


