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Nieuwsbrief	  21	  –	  maart	  2016	  

Opening	  nieuw	  project	  Masakhane	  

Life	  House	  –	  House	  Rebekah	  
	  
In	  februari	  waren	  wij	  (Jaco	  en	  Lydia)	  met	  onze	  dochter	  
Rebekah	  in	  Zuid-‐Afrika.	  Tijdens	  onze	  reis	  hadden	  we	  de	  eer	  
om	  namens	  Masakhane	  het	  nieuwe	  project	  te	  openen.	  Dit	  
nieuwe	  project	  is	  een	  Life	  House,	  een	  opvanghuis	  waar	  
kinderen	  in	  nood	  tijdelijk	  opgevangen	  worden.	  Er	  is	  plek	  
voor	  6	  tot	  12	  kinderen	  en	  daarnaast	  is	  er	  een	  soepkeuken	  
voor	  het	  Early	  Learning	  Center	  en	  de	  mensen	  in	  de	  
omgeving.	  We	  wisten	  al	  dat	  onze	  dochter	  Rebekah	  het	  Life	  
House	  mocht	  openen,	  maar	  we	  wisten	  tot	  kort	  van	  
tevoren	  niet	  dat	  SA	  Cares	  for	  Life	  besloten	  heeft	  om	  het	  
Life	  House	  de	  naam	  House	  Rebekah	  te	  geven.	  	  
	  
Op	  maandag	  22	  februari	  gingen	  we	  met	  een	  delegatie	  van	  
SA	  Cares	  for	  Life	  naar	  Mmakuanyane.	  Er	  waren	  ongeveer	  
30	  mensen	  gekomen	  uit	  de	  omgeving,	  zelfs	  de	  counselor	  
was	  aanwezig	  (een	  soort	  burgemeester).	  	  
	  
Dimakatso	  is	  de	  beheerder	  en	  bewoonster	  van	  House	  
Rebekah.	  Ze	  vertelde	  vol	  trots	  dat	  ze	  al	  10	  jaar	  lang	  
droomde	  van	  een	  ‘eigen’	  Life	  House	  en	  dat	  ze	  erg	  blij	  is	  dat	  
House	  Rebekah	  nu	  geopend	  is.	  Daarna	  vertelde	  Riekie	  en	  
Sylvi	  van	  SA	  Cares	  for	  Life	  iets	  over	  de	  zorg	  voor	  kinderen	  
die	  altijd	  centraal	  staat.	  Namens	  Masakhane	  vertelde	  Jaco	  
over	  het	  proces	  hoe	  we	  als	  Masakhane	  tot	  dit	  nieuwe	  
project	  zijn	  gekomen	  en	  tot	  slot	  zongen	  de	  kinderen	  van	  
het	  Early	  Learning	  Center	  een	  paar	  liedjes.	  	  
	  
Daarna	  kwam	  het	  grote	  moment,	  Rebekah	  mocht	  de	  
opening	  verrichten.	  Er	  was	  een	  lint	  gespannen	  voor	  de	  
deur	  en	  met	  een	  grote	  schaar	  werd	  dit	  lint	  doorgeknipt.	  
Het	  was	  een	  bijzonder	  moment	  voor	  zowel	  Masakhane,	  SA	  
Cares	  for	  Life	  als	  de	  aanwezigen.	  House	  Rebekah	  is	  een	  
aanwinst	  voor	  Mmakaunyane,	  kinderen	  kunnen	  rekenen	  
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op	  een	  veilige	  opvang	  mocht	  dit	  nodig	  zijn	  en	  er	  is	  een	  
soepkeuken	  waar	  iedereen	  gebruik	  van	  kan	  maken.	  	  
	  
Als	  Masakhane	  zijn	  we	  blij	  dat	  we	  dit	  mooie	  project	  mogen	  
ondersteunen.	  Elders	  in	  deze	  nieuwsbrief	  zal	  Dimakatso	  
zich	  uitgebreid	  voorstellen.	  	  
	  
Jaco,	  Lydia	  en	  Rebekah	  van	  der	  Worp	  
	  

 

De	  Rehobothschool	  in	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel	  in	  actie	  voor	  Masakhane!	  

Begin	  maart	  heeft	  stichting	  Masakhane	  een	  presentatie	  gegeven	  op	  de	  Rehobothschool	  in	  
Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel.	  Deze	  school	  gaat	  het	  hele	  jaar	  sparen	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐
Afrika.	  

	  

We	  hebben	  de	  kinderen	  kennis	  laten	  maken	  met	  Thimo	  uit	  Zuid-‐Afrika.	  Thimo	  heeft	  de	  
kinderen	  van	  de	  Rehobothschool	  laten	  zien	  hoe	  hij	  leeft.	  	  

	  
Thimo	  is	  5	  jaar	  oud	  en	  woont	  in	  Mmakuanyane.	  Een	  township	  in	  de	  buurt	  van	  de	  grote	  stad	  
Pretoria.	  Hij	  woont	  samen	  met	  zijn	  moeder	  en	  oom.	  Door	  de	  hulp	  die	  geboden	  wordt,	  kan	  
Thimo	  nu	  naar	  school	  toe,	  heeft	  hij	  	  voldoende	  eten	  en	  drinken	  en	  hebben	  ze	  weer	  hoop	  
voor	  de	  toekomst	  gekregen.	  Het	  gaat	  nu	  erg	  goed	  met	  Thimo	  en	  hij	  is	  erg	  blij	  dat	  hij	  
geholpen	  is.	  Samen	  met	  de	  kinderen	  van	  de	  Rehobothschool	  hopen	  we	  een	  verschil	  te	  
kunnen	  maken	  in	  het	  leven	  van	  kinderen	  zoals	  Thimo.	  

Wil	  jij	  ook	  een	  actie	  opzetten	  met	  je	  school	  voor	  Masakhane?	  We	  hebben	  
geweldig	  leuke	  ideeën	  voor	  jullie	  school.	  Stuur	  een	  mailtje	  naar	  
pieter@stichting-‐masakhane.nl	  en	  wij	  nemen	  dan	  contact	  met	  je	  op.	  De	  
kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  zullen	  het	  geweldig	  vinden	  als	  jij	  ze	  gaat	  helpen.	  
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Het	  verhaal	  van	  Dimakatso	  

Beheerder/bewoner	  van	  House	  Rebekah	  	  
	  
Ik	  ben	  Dimakatso	  Matjeke	  en	  ik	  ben	  29	  jaar	  oud.	  Ik	  ben	  een	  liefdevolle,	  zorgende	  en	  
gepassioneerde	  vrouw	  en	  een	  alleenstaande	  moeder	  met	  twee	  dochters	  van	  2	  en	  8	  jaar	  oud.	  
Ik	  kwam	  in	  aanraking	  met	  SA	  Cares	  for	  Life	  tijdens	  mijn	  studie	  ‘home	  based	  care	  and	  first	  aid’	  
en	  heb	  stage	  gelopen	  bij	  het	  Abba	  huis	  in	  2006.	  Na	  mijn	  stage	  ben	  ik	  gebleven	  als	  vrijwilliger.	  
In	  2012	  werd	  ik	  vrijwilliger	  bij	  het	  hoofdkantoor	  en	  drie	  maanden	  later	  was	  ik	  in	  vaste	  dienst	  
om	  een	  Life	  House	  te	  coördineren	  met	  daarbij	  een	  kippen-‐project.	  	  	  

	  
Ik	  vond	  het	  geweldig	  om	  een	  life	  house	  te	  
mogen	  coördineren,	  het	  paste	  goed	  bij	  me	  en	  
de	  contacten	  met	  de	  community	  waren	  heel	  
erg	  goed.	  Het	  is	  mooi	  om	  de	  mensen	  te	  helpen	  
hun	  dromen	  na	  te	  jagen	  en	  kinderen	  in	  nood	  
te	  helpen	  om	  zo	  te	  zorgen	  voor	  een	  betere	  
ontwikkeling	  op	  sociaal	  en	  economisch	  gebied	  
van	  hele	  families.	  	  
	  

Ik	  ontdekte	  het	  doel	  in	  mijn	  leven	  en	  de	  ervaring	  die	  ik	  opdeed	  was	  onbetaalbaar.	  Ik	  
ontmoette	  veel	  kinderen	  met	  een	  verscheidenheid	  aan	  uitdagingen,	  waardoor	  ik	  veel	  
ervaring	  kon	  opdoen.	  De	  baby’s	  van	  het	  Abba	  huis	  hadden	  altijd	  een	  speciale	  plek	  in	  mijn	  
hart	  en	  ik	  hoopte	  dat	  ik	  zelf	  ook	  kinderen	  zou	  krijgen.	  Toen	  ik	  zwanger	  was	  van	  mijn	  eerste	  
kind	  waren	  de	  omstandigheden	  niet	  ideaal.	  Het	  was	  moeilijk	  om	  een	  alleenstaande	  moeder	  
te	  zijn	  en	  beloofde	  mezelf	  dat	  ik	  op	  een	  dag	  op	  zou	  komen	  voor	  kinderen	  die	  niet	  de	  kans	  
hebben	  om	  een	  gelukkig	  leven	  te	  hebben.	  Dit	  is	  de	  reden	  waarom	  ik	  voor	  de	  kinderen	  wil	  
zorgen	  in	  House	  Rebekah.	  	  
	  
De	  opening	  van	  House	  Rebekah	  was	  een	  droom	  die	  uitkwam	  voor	  mij	  en	  de	  mensen	  van	  
Mmakaunyane.	  Ik	  zal	  mijn	  uiterste	  best	  doen	  om	  goed	  voor	  de	  kinderen	  te	  zorgen	  en	  ze	  veel	  
liefde	  te	  geven.	  	  
	  
Ik	  wil	  Masakhane	  bedanken	  voor	  het	  realiseren	  van	  deze	  droom,	  ik	  waardeer	  echt	  alle	  steun	  
en	  hulp	  en	  ik	  kijk	  uit	  naar	  een	  goede	  samenwerking	  om	  goede	  zorg	  te	  geven	  aan	  de	  kinderen	  
in	  Mmakaunyane.	  	  
	  
Veel	  liefs,	  Dimakatso	  
	  

 

Resultaten	  uit	  Makuanyane	  

Op	  dit	  moment	  krijgen	  52	  kinderen	  les	  op	  het	  Early	  Learning	  Centre.	  	  In	  het	  cluster	  Care	  
programma	  worden	  111	  families	  ondersteund.	  Vorig	  jaar	  hebben	  87	  gezinnen	  het	  
programma	  verlaten.	  Deze	  gezinnen	  zijn	  fysiek	  en	  financieel	  in	  staat	  om	  in	  de	  Zuid-‐
Afrikaanse	  samenleving	  een	  goed	  bestaan	  te	  hebben.	  
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Wie	  doet	  er	  mee	  met	  Koningsdag	  2016?	  

Straks	  is	  het	  weer	  Koningsdag!	  Heb	  jij	  er	  al	  zin	  in?	  Gezellig	  over	  de	  vrijmarkt	  struinen,	  op	  
zoek	  naar	  	  leuke	  spulletjes.	  Het	  is	  dan	  ook	  erg	  leuk	  om	  acties	  of	  activiteiten	  op	  te	  zetten	  voor	  
een	  goed	  doel!	  

Wat	  dacht	  je	  van:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cup	  cake	  maken	  en	  verkopen?	  Klussenverkoop,	  slapend	  rijk	  worden	  of	  samen	  muziek	  maken	  
	  
Heb	  jij	  nog	  ander	  geweldig	  idee?	  Doe	  dan	  mee	  en	  beleef	  een	  geweldig	  leuke	  dag	  waarbij	  jij,	  
je	  inzet	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika!	  
Stuur	  de	  foto	  van	  je	  actie	  naar	  info@stichting-‐masakhane.nl	  en	  wij	  zorgen	  dat	  deze	  op	  
Facebook	  komt!	  Het	  geld	  wat	  je	  verdiend	  heb	  kan	  je	  storten	  op:	  

NL51	  TRIO	  0197844006	  tnv	  Stichting	  Masakhane,	  Gouda	  o.v.v.	  actie	  Koningsdag	  2016	  

Prettige	  Koningsdag	  2016	  gewenst	  en	  alvast	  bedankt	  voor	  jullie	  inzet!	  

 

Het	  leven	  van	  een	  familie	  uit	  het	  clustercare	  project	  

Een	  van	  de	  zorgwerkers	  bezoekt	  regelmatig	  een	  familie	  met	  een	  dochtertje,	  Kopano	  van	  6	  
jaar.	  De	  familie	  worstelt	  met	  hun	  gezondheid	  en	  Kopano	  heeft	  veel	  last	  van	  spontane	  
neusbloedingen.	  De	  zorgwerker	  helpt	  bij	  het	  bezoek	  aan	  een	  kliniek	  en	  zij	  wordt	  nu	  goed	  
hiervoor	  behandeld.	  Door	  een	  misverstand	  bij	  de	  overheid	  verloor	  de	  familie	  hun	  sociale	  
subsidies.	  Ook	  dit	  is	  rechtgezet	  en	  de	  moeder	  van	  het	  gezin	  zamelt	  voor	  extra	  inkomen	  
flessen	  in.	  De	  conditie	  van	  de	  familie	  neemt	  toe	  door	  voldoende	  en	  gevarieerde	  maaltijden.	  
	  
Afgelopen	  periode	  ontving	  een	  van	  de	  zorgwerkers	  een	  briefje	  van	  Kagiso,	  een	  fragment	  uit	  
deze	  brief:	  
“Toen	  ik	  je	  (Mom	  Helen)	  voor	  het	  eerst	  ontmoette,	  was	  ik	  verloren	  in	  een	  wereld	  van	  
instellingen	  en	  slaapzalen.	  Op	  dat	  moment	  dacht	  ik	  dat	  ik	  kapot	  was.	  Het	  leven	  was	  zo	  
moeilijk	  en	  ik	  heb	  nooit	  geloofd	  in	  mezelf	  en	  dat	  resulteerde	  in	  slechte	  resultaten	  op	  school.	  
	  
Jij	  stapte	  mijn	  familie	  in,	  het	  leven	  werd	  ineens	  makkelijker.	  Je	  gaf	  ons	  noodzakelijke	  dingen	  
zoals	  voedsel,	  kleding,	  dekens,	  etc.	  Sindsdien	  coach	  je	  me	  en	  laat	  me	  geloven	  dat	  ik	  beter	  op	  
school	  kan	  worden	  en	  een	  verschil	  in	  mijn	  familie	  kan	  maken.	  Ik	  werkte	  heel	  hard.	  Vandaag	  
ben	  ik	  er	  trots	  op	  dat	  ik	  volgend	  jaar	  zal	  afstuderen.”	  (Kagiso)	  
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Wijnsafari	  

Op	  vrijdag	  8	  april	  organiseren	  we	  weer	  een	  wijnsafari.	  Aan	  de	  hand	  van	  7	  wijnen,	  nemen	  we	  
u	  mee	  naar	  de	  wijngaarden	  van	  het	  prachtige	  Zuid-‐Afrika.	  Aanmelden	  kan	  via	  
wijnsafari@stichting-‐masakhane.nl.	  
	  

	  
 

Facebook	  

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

 

Oproep	  

Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  iemand	  die	  ervaring	  heeft	  met	  fondsenwerving	  en	  het	  leuk	  vindt	  om	  
met	  ons	  mee	  te	  denken	  over	  het	  aanboren	  van	  nieuwe	  fondsen	  of	  subsidiestromen,	  om	  zo	  
ook	  weer	  nieuwe	  initiatieven	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  te	  ontplooien.	  
	  

 

 

 


