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Nieuwsbrief 18 – oktober 2014 

Grote opknapbeurt ELC 

Zoals je misschien ook al op onze Facebook pagina had gezien, is er afgelopen maand is hard gewerkt om het Early 

Learning centrum op te knappen voor het regenseizoen. Een lokale aannemer heeft het dak aan de buitenkant 

gerepareerd, plafondplaten gemaakt en opnieuw geverfd. Ook zijn de speeltoestellen opgekapt. En de basis voor 

een waterput is gelegd. Laat de regen nu maar komen! Want komend voorjaar wil tuinman Jimmy weer aan de slag 

met zijn groentetuin. Wil je deze tuin sponsoren, stuur dan een mail naar info@stichting-masakhane.nl 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van onze projecten 

Early Learning Center (ELC) 

Het aantal kinderen dat het ELC bezoekt blijft stabiel op ongeveer 45. De leeftijden variëren van 2 tot 5 jaar, de 

jongens en meisjes zijn gelijk verdeeld. Voor sommige kinderen is onderwijs best lastig, dit heeft vaak te maken 

met de persoonlijke situatie thuis. Veel kinderen hebben te maken met extreme armoede thuis, sommige families 

van kinderen op het ELC zitten in het Cluster Care programma. Op het ELC is aandacht besteed aan de Zuid-

Afrikaanse feestdag „Heritage Day‟. De juffen en kinderen droegen traditionele kleding en aten traditioneel. Ook 

gaven de juffen les over andere culturen in Zuid-Afrika, dit was erg leerzaam. Later dit jaar wordt aandacht besteed 

aan Kerst en dan „diplomeren‟ nog een aantal kinderen. Bij de diplomering worden er toneelstukjes opgevoerd en 

wordt er gedanst. SA Cares for Life is aan het onderzoeken om samen met andere organisaties het gebied rondom 

het ELC verder door te ontwikkelen.  

Cluster Care (CC) 

Op dit moment maakt het CC verschil in het leven van 111 families. Recent hebben 51 

families het project weer verlaten om op eigen benen verder te gaan.  

Er is een nieuwe social worker begonnen, Remembrance Mokwena. Het is de bedoeling dat 

ze ook werkzaam zal zijn in de regio rondom het Early Learning Center in Mmakaunyane.  

 

Omdat families na een bepaalde tijd weer op eigen benen verder gaan, is er steeds weer 

ruimte voor nieuwe families. Het is goed om de persoonlijke verhalen te horen van 

gezinnen waarin Cluster Care echt een verschil maakt, bijvoorbeeld bij het gezin Mhlanga. 

https://nl-nl.facebook.com/projecthulpmasakhane
mailto:info@stichting-masakhane.nl
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De familie Mhlanga heeft veel adviezen van het CC project 

overgenomen en ze hebben hun leven sterk kunnen verbeteren. 

De oma en moeder van de familie hebben een baan gevonden, 

een tante heeft een bakcursus gevolgd en bakt nu veel cakes. 

Met de opbrengsten kunnen ze electriciteit, eten en school 

uniformen betalen. De kinderen doen het goed op school en ze 

zijn gezond. Deze familie heeft respect voor elkaar en door 

samen de schouders eronder te zetten hebben ze een betere 

toekomst voor zich, mede dankzij het Cluster Care project.  

 

 

Projectbezoek: een dag uit het leven van Thimologo 

Het is altijd goed om te zien hoe onze giften in Zuid-Afrika terecht komen. Een van de hoogtepunten van mijn 

vakantie afgelopen zomer in Zuid-Afrika was dan ook een bezoek aan de projecten die Masakhane steunt. Samen 

met mijn gezin zijn we naar Winterveldt gegaan. We mochten een dag meelopen met een van de kids uit het Cluster 

Care Project. Sylvi Bodemer (SA Cares for Life) en care worker Helen begeleide ons naar  Thimologo. Een jongentje 

van vier jaar dat samen met zijn moeder (22 jaar), zijn oom (19 jaar) en een tante met haar dochtertje (7 jaar) in een 

huisje woonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzichtloos 

Het contrast met de rijkdom en schoonheid van de rest van het land was enorm. Want stel je eens voor: je hebt  

weinig of geen inkomen waarvan je moet rondkomen, geen werk en geen uitzicht op verandering of verbetering. 

Twee keer per dag moet je 2 km lopen om water te halen bij de enige waterpomp in het gebied.  Mijn zoon van 9 

jaar maakte een opmerking die me diep raakte “Mam, deze mensen hadden ook dromen toen ze kind waren”.  Dat 

uitzichtloze las hij van hun gezichten. Maar gelukkig biedt het Cluster Care Project en Helen uitkomst. Deze „zorg 

oma‟ heeft zich over de familie ontfermt. Ze krijgen maandelijks een voedselpakket, medische zorg en bovenal 

steun en liefde van deze dame. Thimologo gaat nu ook naar onze school (ealy learning centre) waar hij heerlijk 

onbezorgd kan spelen met zijn vriendjes en goed onderwijs krijgt. Hij had er zichtbaar naar zijn zin.  

Het werkt echt 

De opzet van het hulpprogramma is dat deze familie na een jaar een manier heeft gevonden om op eigen kracht 

verder te bouwen aan een beter toekomst. Andere families in de omgeving laten zien dat dit werkt. Het is mooi om 

te zien dat uw hulp vanuit Nederland echt het leven van een kind en zijn familie kan veranderen. 

Anja van Rijn 

 

Berichtje van SA Cares: ELC's Celebrate Heritage Day in style 

The Early Learning Centre's are passionate about teaching the children about  

different cultures. They celebrated heritage day by dressing up in traditional  

clothing and eating traditional food like Morogo, mopani worms and offal.  

Great fun was had by all of them and each one is very proud of their culture. 
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Acties 

Kraam tijdens ontmoetingsdagen 

Afgelopen zomer was Masakhane weer present met een marktkraam op de Proteadag en de  

Wereldkinderendag. Dit jaar met lekker zoete en hartige hapjes uit Zuid-Afrika. En natuurlijk  

met de spelletjes en knutselactiviteiten voor de kids. Tijdens deze twee dagen hebben we  

voor € 400,- aan producten verkocht. 

Loomen 

Een mooi initiatief van Lesogo en Anouk! Samen hebben zij allerlei loomarmbandjes gemaakt.  

Deze waren zo mooi dat de bestellingen binnenstroomden In totaal hebben ze €60 opgehaald.  

Dank je wel voor deze lieve actie. 

 

Baie Crea 

Eind november organiseert Baie Crea een home 

verkoop. Tijdens deze verkoop kunt u terecht voor 

leuke zelfgemaakte cadeautjes voor sinterklaas of 

kerst. Annemieke den Braber graveert ook 

persoonlijke teksten op glazen of een spiegel. 

Wilt u weten wanneer de home-verkoop is? kijk 

dan op Facebook Wilt u liever direct contact dan 

kunt u ook een mail sturen naar 

baiecrea@gmail.com 

 

 

Pimp je kerstgroet 

Wil je dit jaar een bijzondere kerstgroet aan familie en vrienden sturen? Stuur dan een kerstengel uit Zuid-Afrika. 

Deze engeltjes zijn gemaakt binnen de projecten van SA Cares for Life. Door de verkoop van zelfgemaakte 

producten trainen de vrouwen vaardigheden die hun in staat stellen om een eigen inkomen te verdienen.  

Kerstengel A €3,00  Kerstengel B €2,00  Kerstengel C €1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ongeveer 12 cm)                  (ongeveer 8 cm)                 (ongeveer 8 cm)  

De engeltjes zijn in het rood, groen, goud en zilver te verkrijgen. Voor specifieke wensen mail dan naar 

info@stichting-masakhane.nl 

 

  

mailto:baiecrea@gmail.com
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Scholen in actie voor Zuid-Afrika 

Stichting Masakhane heeft een nieuw fondsenwervend project opgezet, speciaal voor de basisscholen. 

Met dit project willen we de kinderen op de basisscholen inzetten om geld bijeen te verzamelen op een leuke en 

doeltreffende manier. Hiervoor willen we zo veel mogelijk basisscholen benaderen. 

 

Wat willen we gaan doen?  

Het zou geweldig zijn als de kinderen van de basisscholen in actie komen voor de kinderen in Zuid-Afrika. Hoe? Er 

zijn vele mogelijkheden. Ter inspiratie hebben we een actiesheet met suggesties voor leuke acties opgezet. 

Hieronder een greep uit deze acties: 

KLUSSEN VERKOOP 

Kinderen gaan klusjes doen tegen betaling, voor mensen in hun omgeving, bijvoorbeeld: autowassen, 

boodschappen doen, oud papier weg brengen of lege flessen inzamelen.  

 

AFRIKAANSE MUSICAL 

De jaarlijkse musical wordt ingezet voor het goede doel en krijgt een Afrikaanse tintje. Kinderen van groep 7 en 8 

zetten zelf het programma op. Voor de toegang worden kaartjes verkocht.  

 

ONTBIJTACTIE 

De kinderen verkopen ontbijtjes (of afhankelijk van het seizoen bijv. paaseitjes of oliebollen) aan ouders, familie, 

vrienden en buren en leggen zo de link naar het voedselpakketten die worden uitgereikt aan de gezinnen in het 

Cluster Care project in Zuid-Afrika.  

 

SPONSOR AFRIKALOOP 

Rennen voor de kinderen in Zuid-Afrika! Hierbij gaan de kinderen door middel van een sponsorloop geld ophalen. 

De kinderen geven dit een Afrikaans tintje met behulp van Afrikaans attributen (vlaggen, kleding, enz.).  

 

Om de kinderen van uw school te enthousiasmeren en erbij te betrekken, bieden we kant en klare presentaties aan. 

Deze zijn afgestemd op zowel onder- en bovenbouw. 

 

Hoe nu verder? 

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten over de actie: "Scholen in actie voor  

Zuid-Afrika?" Neem dan contact met ons op via pieter@stichting-masakhane.nl of 0180-325451. Wij zijn graag 

bereid om de actie samen met uw school op te zetten.  

 

De kinderen in Mmakuanyane hopen dat u en de kinderen van de basisscholen ze niet vergeten en willen helpen.  

 

            

klas in Mmakuanyane 
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