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Nieuwsbrief	  24	  –	  juli	  2017	  

Afgelopen	  maanden	  zijn	  we	  druk	  bezig	  geweest	  om	  allerlei	  acties	  te	  organiseren	  voor	  de	  kids	  
in	  Zuid-‐Afrika.	  We	  hebben	  het	  prachtige	  kookboek	  ‘Eet	  smaaklik’	  uitgegeven.	  De	  verkoop	  
verloopt	  heel	  goed!	  Een	  speciale	  pluim	  en	  dank	  voor	  het	  vele	  werk	  dat	  onze	  vaste	  vormgever	  
Jan	  Willem	  van	  Eijk	  van	  Beeldenstudio	  te	  Nootdorp	  heeft	  verricht.	  

Deze	  zomer	  brengen	  we	  een	  bezoek	  aan	  het	  Early	  Learning	  Centre,	  het	  zorgnetwerk	  en	  de	  
soepkeuken.	  We	  zijn	  heel	  benieuwd	  om	  alle	  ontwikkelingen	  met	  eigen	  ogen	  te	  zien.	  En	  
eindelijk	  kunnen	  we	  Sanet	  Fagan	  (directeur	  van	  SA	  Cares	  for	  Life)	  in	  het	  ‘echt’	  ontmoeten	  na	  
vele	  gesprekken	  via	  skype.	  

Leuk	  om	  te	  weten	  wie	  er	  nu	  in	  het	  bestuur	  van	  stichting	  Masakhane	  zitten:	  

	  
vlnr:	  Jaco	  van	  der	  Worp,	  Thérèse	  van	  Rossum,	  Pieter	  den	  Braber,	  Anja	  van	  Rijn,	  Michiel	  Terra,	  Heleen	  
van	  der	  Stouw,	  Lydia	  van	  der	  Worp	  en	  Martijn	  van	  Rossum.	  

Niet	  op	  de	  foto,	  maar	  wel	  heel	  belangrijk	  zijn	  onze	  partners	  en	  kinderen	  die	  vaak	  achter	  de	  schermen	  
helpen.	  
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Ondertussen	  in	  Zuid-‐Afrika…	  

Dankzij	  jullie	  giften	  wordt	  er	  nu	  een	  hek	  geplaatst	  om	  de	  tuin	  van	  House	  Rebekah.	  Dit	  	  voor	  
de	  veiligheid	  en	  om	  de	  dieren	  weg	  te	  houden	  van	  de	  moestuin.	  Meer	  verhalen	  uit	  Zuid-‐
Afrika	  volgen	  na	  de	  zomer	  

	  

 

	  

Steun	  ons	  werk	  en	  wordt	  donateur…	  

Wordt	  in	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  voor	  10	  euro	  donateur	  en	  ontvang	  een	  gratis	  
kookshort	  met	  de	  prachtige	  Zuid-‐Afrikaanse	  tekst	  Eet	  smaaklik	  erop.	  
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’Eet	  smaaklik’	  	  

Speciaal	  voor	  ons	  10	  jarig	  jubileum	  hebben	  we	  een	  kookboek	  met	  heerlijke	  Zuid-‐Afrikaanse	  
recepten	  uitgegeven.	  ‘Eet	  smaaklik’	  is	  een	  sfeervolle	  bundeling	  van	  60	  recepten	  en	  verhalen	  
over	  Zuid-‐Afrika.	  Deze	  gerechten	  zijn	  ingebracht	  door	  liefhebbers	  van	  Zuid-‐Afrika:	  onze	  
donateurs,	  adoptie-‐ouders	  van	  Zuid	  Afrikaanse	  kinderen	  en	  onze	  contacten	  uit	  Zuid-‐Afrika.	  

Speciaal	  voor	  de	  echte	  grote	  en	  kleine	  kookfanaten	  hebben	  we	  er	  een	  prachtig	  kookschort	  
bij	  gemaakt.	  

	  
Wil	  je	  het	  kookboek	  of	  een	  kookschort	  bestellen?	  Stuur	  dan	  een	  mailtje	  naar	  info@stichting-‐
masakhane.nl	  	  
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Overhandiging	  eerste	  kookboek	  

Een	  bijzonder	  moment	  was	  de	  overhandiging	  van	  het	  eerste	  kookboek	  door	  onze	  jongste	  
werkgroepleden	  Rebekah	  en	  Patrick	  aan	  de	  burgemeester	  van	  Lansingerland.	  Zowel	  onze	  
stichting	  als	  de	  gemeente	  bestaan	  10	  jaar.	  	  

zie	  ook:	  http://www.herautonline.nl/?p=62556	  	  

	  

 

Madiba-‐day	  

Zet	  je	  67	  minuten	  in	  voor	  Masakhane!	  
	  
Over	  een	  paar	  dagen	  is	  het	  Madiba-‐dag.	  18	  juli	  is	  de	  geboortedag	  van	  Nelson	  Mandela.	  Op	  
deze	  dag	  zetten	  mensen	  over	  de	  hele	  wereld	  zich	  67	  minuten	  belangeloos	  in	  voor	  een	  ander.	  
Nelson	  Mandela	  heeft	  zich	  67	  jaar	  ingezet	  voor	  mensenrechten	  en	  gelijkheid	  voor	  iedereen.	  	  
	  
Was	  jij	  de	  auto’s	  in	  de	  straat	  of	  op	  de	  camping	  voor	  de	  kinderen	  in	  het	  township	  Winterveldt	  
en	  Mmakaunyane?	  Laat	  het	  ons	  weten	  en	  mail	  ons	  een	  foto	  van	  jouw	  actie	  naar	  
info@stichting-‐masakhane.nl	  

 

Wijnproefavond	  

De	  afgelopen	  jaren	  hebben	  we	  een	  aantal	  keer	  met	  succes	  een	  Wijnsafari	  georganiseerd.	  Op	  
vrijdag	  6	  oktober	  is	  er	  weer	  een	  Wijnsafari,	  deze	  keer	  in	  Rotterdam	  Ommoord.	  Op	  deze	  
avond	  kun	  je	  heerlijke	  Zuid-‐Afrikaanse	  wijnen	  proeven	  en	  krijg	  je	  informatie	  over	  de	  wijnen,	  
Zuid-‐Afrika	  als	  wijnland	  en	  over	  onze	  projecten.	  Heb	  je	  vragen	  over	  de	  Wijnsafari	  of	  wil	  je	  er	  
zelf	  één	  organiseren,	  mail	  ons	  via	  info@stichting-‐masakhane.nl	  
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Proteadag	  	  

Het	  laatste	  weekend	  van	  augustus	  is	  de	  jaarlijkse	  Proteadag.	  Als	  Masakhane	  zijn	  we	  daar	  
natuurlijk	  weer	  aanwezig.	  We	  verkopen	  spulletjes	  uit	  Zuid-‐Afrika	  en	  vertellen	  graag	  wat	  
meer	  over	  de	  projecten.	  Ook	  ons	  jubileumkookboek	  en	  de	  kookschorten	  zijn	  daar	  te	  koop.	  	  

 

WK	  adoptiekids	  	  

Op	  zaterdag	  17	  juni	  vond	  het	  WK	  adoptiekids	  plaats.	  Ruim	  800	  
adoptiekinderen	  uit	  32	  landen	  deden	  mee	  met	  dit	  
voetbaltoernooi.	  Het	  was	  een	  hele	  geslaagde	  dag,	  er	  waren	  
bijna	  80	  kinderen	  vanuit	  Zuid-‐Afrika	  die	  meededen	  en	  een	  
balletje	  trapten.	  	  

Als	  Masakhane	  hadden	  we	  een	  kraam	  op	  de	  markt.	  We	  hebben	  
veel	  mensen	  gesproken	  en	  kunnen	  vertellen	  over	  de	  projecten	  
die	  we	  als	  Masakhane	  ondersteunen.	  Ook	  was	  er	  natuurlijk	  
aandacht	  voor	  ons	  jubileum,	  ons	  10-‐jarig	  bestaan,	  met	  de	  
verkoop	  van	  ons	  kookboek	  en	  de	  kookschorten.	  Met	  een	  
opbrengst	  van	  bijna	  €1000,-‐	  kijken	  wij	  terug	  op	  een	  zeer	  
geslaagde	  dag.	  	  

Er	  waren	  ook	  kraampjes	  van	  stichtingen	  uit	  andere	  landen.	  Het	  
is	  leuk	  om	  te	  netwerken,	  ideeën	  op	  te	  doen	  en	  te	  zien	  dat	  er	  
zoveel	  mensen	  actief	  betrokken	  zijn	  om	  projecten	  in	  het	  land	  
van	  herkomst	  te	  steunen.	  	  

 

Rommelmarkt	  	  

Op	  20	  mei	  2017	  heeft	  de	  jaarlijkse	  Rommelmarkt	  van	  de	  Hervormde	  kerk	  in	  Nieuwerkerk	  
aan	  den	  IJssel	  plaatsgevonden.	  De	  totale	  opbrengst	  van	  deze	  dag	  was	  44.000,-‐	  wat	  besteed	  
zal	  gaan	  worden	  aan	  diverse	  goede	  doelen	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  Stichting	  Masakhane	  is	  
één	  van	  deze	  doelen	  en	  mocht	  1.000,-‐	  ontvangen.	  Waarvoor	  hartelijk	  dank!	  

 

Harmelen	  

Op	  2	  september	  wordt	  de	  jaarmarkt	  in	  Harmelen	  (ZH)	  gehouden.	  De	  jaarmarkt	  trekt	  zo’n	  
15.000	  bezoekers	  en	  is	  volgens	  recensies	  één	  van	  de	  gezelligste	  jaarmarkten	  in	  de	  regio.	  	  	  

De	  gezamenlijke	  diaconieën	  van	  de	  kerken	  in	  Harmelen	  hebben	  hier	  ook	  een	  kraam	  waarvan	  
de	  opbrengst	  elk	  jaar	  aan	  een	  goed	  doel	  wordt	  geschonken.	  Dit	  jaar	  is	  Masakhane	  als	  goed	  
doel	  gekozen,	  en	  daar	  zijn	  wij	  natuurlijk	  super	  blij	  mee!	  	  

Op	  ludieke	  wijze	  wordt	  hierbij	  aandacht	  gevraagd	  voor	  diverse	  projecten	  die	  we	  in	  Zuid-‐
Afrika	  ondersteunen,	  zoals	  de	  soepkeuken,	  de	  waterpomp	  en	  de	  groentetuin.	  Als	  je	  op	  2	  
september	  in	  de	  buurt	  van	  Harmelen	  bent,	  neem	  dan	  gerust	  een	  kijkje	  bij	  de	  kraam	  van	  de	  
diaconieën.	  


