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Nieuwsbrief 26 – juni 2018 

Nieuwe coördinator House Rebekah 

Afgelopen maand heeft zorgwerker Dimakatso met pijn in haar hart ontslag genomen bij 

South Africa Cares for Life.  Dit vanwege het combineren van haar werk en de zorg voor haar 

eigen kinderen. Dimakatso heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de start van house 

Rebekah. Zij heeft ervoor gezorgd dat het uitgroeide tot een echt community center. We 

zullen haar enthousiasme, maar vooral haar grote hart voor de kinderen van Mmakaunyane 

missen. 

Inmiddels is een nieuwe coördinator aangenomen: Queen. We 

hebben er alle vertrouwen in dat zij het community center verder 

kan brengen. Zij stelt zich graag persoonlijk aan u voor: “Hallo, ik 

ben Queen en 23 jaar oud. Ik heb diploma’s op het gebied van 

officemanagement en techniek.” 

Meer weten, kijk dan naar haar video bericht op onze Facebook 

pagina. 

 

Trainer voor sportactiviteiten 

Voor de grotere kinderen die deelnemen aan de naschoolse activiteiten is trainer Piet 

aangesteld. Sinds enkele maanden worden trainingen voor voetbal, netbal en majorettes bij 

House Rebekah aangeboden. In totaal doen er 30 jongens en 43 meisjes mee! 

 

Nieuwe tafel en stoeltjes nodig 

De kinderen van de kleuterschool (Early Learning Center) die wij steunen, hebben nieuwe 

tafels en stoeltjes nodig in hun klaslokaal.  

In het schoolgebouw zijn twee klaslokalen waar 40 kinderen les krijgen. Het meubilair in de 

twee lokalen is nodig aan vervanging toe. We willen de kinderen en hun leerkrachten graag 

verrassen met nieuw meubilair. Daarom vragen we uw steun. Elke gift, groot of klein, is van 

harte welkom. De tafels en stoelen laten we de leerkrachten in Zuid-Afrika zelf uitzoeken, 

zodat het voldoet aan hun wensen.  

Helpt u mee! Alvast bedankt voor uw gift. 

https://www.facebook.com/projecthulpmasakhane/
https://www.facebook.com/projecthulpmasakhane/
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Wat of wie steunen we ook al weer met Masakhane? 

De projecten die wij steunen in Zuid-Afrika zijn opgezet door onze partnerorganisatie South 

Afrika Cares for Life. We zetten ons in om de kansarme kinderen in township Mmakaunyane 

een kans op een betere toekomst te geven.  

 

Early Learning Center 

Eén van die projecten is het Early Learning Centre (kleuterschooltje) in Mmakaunyane. Dit 

hebben we helpen opbouwen en steunen wij al vanaf het begin, dus nu ruim 10 jaar. In het 

afgelopen jaar gingen er 40 kinderen naar het ELC. Ieder jaar in december nemen de oudste 

kinderen afscheid om na kerst (hun zomervakantie) te starten op de basisschool. Er hebben 

afgelopen jaar 12 kinderen afscheid genomen. Ze zijn ‘graduated’ zoals dat zo mooi heet in 

Zuid-Afrika. Op het ELC wordt zorgvuldig naar de kinderen gekeken. Zowel qua schoolaanbod 

als ook ‘hoe het met een kind gaat’. Aan twee 

kinderen van het ELC is therapie aangeboden 

en ingezet. 

Het afgelopen jaar hebben we extra, buiten 

onze reguliere giften om, een nieuwe buiten 

speeltuin (jungle-gym) gesponsord voor de 

kinderen van het ELC. 

 

House Rebekah 

Er is een stevige band tussen het ELC en het naast gelegen community center House 

Rebekah. Door House Rebekah krijgt de samenhang van de gemeenschap een boost. Dit is 

mede ontstaan door het slaan van de waterput op het terrein van House Rebekah waar de 

hele gemeenschap gebruik van mag maken. En ook de moestuin draagt hier positief aan bij. 

Er is al heel wat groente verbouwd het afgelopen jaar. Mensen vanuit de gemeenschap 

werken gezamenlijk in de tuin en voeren allerlei gesprekken tijdens het werken. Het voedsel 

uit de moestuin wordt bereid in de Soup Kitchen en vanuit House Rebekah gaat het naar de 

kinderen van het ELC en wordt het verdeeld in Mmakaunyane onder de armsten van de 

gemeenschap.  

 

Cluster Care 

Een ander project is Cluster Care. Tussen de maatschappelijk werkers en House Rebekah is 

een goede samenwerking ontstaan om actief zicht te houden op zwakke families in de 

gemeenschap. Er worden momenteel vanuit Cluster Care 30 families actief begeleid en dit 

houdt in dat er professioneel zicht is op 120 kinderen binnen de gemeenschap. 

Met deze kinderen en 15 volwassenen is in de afgelopen tijd gepraat over het vergroten van 

de veiligheid van kinderen. Daarnaast is er met 40 kinderen een activiteit ondernomen die 
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gaat over hoe kan ik mij beter beschermen tegen pijn of een verkrachting. Welke 

mogelijkheden heb ik in mijzelf en in mijn omgeving om meer beschermd te zijn.  

De maatschappelijk werksters van het Cluster Care 

project zijn in de afgelopen tijd getraind in het signaleren 

van en omgaan met trauma. Zij kunnen hier binnen de 

gezinnen nu beter mee aan het werk. Daarnaast zijn ze 

getraind in ‘beschermend gedrag’. Wat kan ik doen of 

heb ik zelf in de hand om mijn eigen veiligheid (of die van 

je naasten) te vergroten?  Veiligheid en bescherming zijn 

belangrijke thema’s om daar bespreekbaar te maken. 

Wij zijn blij en trots dat Masakhane deze projecten van SA Cares for Life kan steunen. 

 

Oproep: wie gaat deze zomer naar Pretoria? 

Ga jij deze zomer naar Zuid-Afrika en reis je naar Pretoria? Wil je een koffer vol met 

sportspullen brengen bij het hoofdkantoor van SA Cares? Laat het ons weten, want we 

hebben een lading voetbalschoenen die we graag aan de kinderen in Mmakaunyane willen 

geven.  

 

Hij komt er weer aan: De Proteadag. 

Ook dit jaar organiseert de vereniging Protea weer hun jaarlijkse ontmoetingsdag. Het is een 

dag waar leden met hun kinderen geadopteerd uit Zuid-Afrika elkaar ontmoeten. De laatste 

jaren komen er bijna 100 gezinnen met hun kinderen bijeen waar ze een gezellige dag met 

elkaar hebben. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud, zoals een Afrikaanse markt en 

hapjes, een beauty hoek voor black hair & brown skin, muziek (djembé) en dans, 

inhoudelijke workshops over opvoeding en reizen.  

Zoals voorgaande jaren zijn ook wij met Stichting Masakhane weer aanwezig op de 

Afrikaanse markt. We vertellen daar over de projecten die we ondersteunen in Zuid-Afrika 

en het levert altijd weer mooie ontmoetingen met andere adoptieouders op. Daarnaast 

kunnen de kinderen uiteraard weer geschminkt worden bij onze kraam, in de populaire Zuid-

Afrikaanse witte stippen. We zullen ook weer mooie producten te koop hebben, waaronder 

ons zelf uitgebrachte kookboek. 

Dus kom je naar de Proteadag 2018? Dan hopen we 

jullie te ontmoeten bij onze kraam, we kijken er al 

naar uit! 

De Proteadag wordt gehouden op zaterdag 1 

september 2018 van 10:00 tot 17:00 uur, op camping 

de Paasheuvelgroep in Vierhouten.   
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SA Cares for Life 25 jaar 

Begin september 2018 bestaat SA Cares for Life al weer 25 jaar. Onze partnerorganisatie in 

Zuid-Afrika heeft zich in deze periode met hart en ziel in gezet voor de kwetsbare kinderen in 

Zuid-Afrika. De organisatie is gestart door Riekie van de Berg. Zij werd als maatschappelijk 

werker elke dag geconfronteerd met de uitzichtloze situaties van vele vrouwen. Zij wilde 

deze vrouwen en hun kinderen weer een kans bieden op een toekomst. SA Cares voert op 

dit moment in Zuid-Afrika diverse projecten uit, zoals: 

- Cluster care 
- Life houses 
- Peuterscholen en babyopvang 
- Werkervaringsplaatsen 
- Trainingen rond ouderschap 
- Trainingen rond vaardigheden en ondernemerschap 

 

Wij steunen SA Cares nu ruim 10 jaar. Het is mooi om te zien welke resultaten we de 

afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Het is bijzonder om verschil te kunnen maken in 

het leven van een kind. Dit is alleen mogelijk door jullie donaties. We hopen dan ook in de 

toekomst op jullie steun te kunnen rekenen. 

 

Masakhane en AVG 

Ook Masakhane heeft per 25 mei te maken met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Wij bewaren namelijk ook gegevens van mensen die de nieuwsbrief 

ontvangen en gegevens van donateurs.  

Om aan de verplichtingen van de AVG te voldoen, is een privacy protocol opgesteld en een 

verwerkingsregister gemaakt. Het gaat hierbij met name om het bewaren van de adressen, 

mailadressen en rekeningnummers van de mensen uit onze achterban.  

Mocht u willen weten op welke manier wij uw gegevens bewaren, stuur dan gerust een mail 

naar info@stichting-masakhane.nl  

 

WK Adoptiekids – voetbalschoenen actie 

Wij zijn op zoek naar voetbal-/gymschoenen voor de kinderen in 

Mmakaunyane. Er doen steeds meer kinderen uit de township mee aan de 

sportactiviteiten die worden aangeboden in het community center House 

Rebekah.  

Op 23 juni a.s. staan we met een kraam bij het voetbaltoernooi 'WK-Adoptiekids'. Lever hier 

je oude of te kleine voetbalschoenen in (ruilen mag ook!) voor de kinderen in Zuid-Afrika. Zo 

krijgen jouw sportschoenen een tweede carrière.  

 

mailto:info@stichting-masakhane.nl
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Financiële verantwoording 2017 

Het jaar waarin Masakhane haar tweede lustrum vierde was ook in financiële zin een 

succesvol jaar. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste feiten. Een samenvatting 

van de financiële situatie vind u tevens op onze website onder ANBI. 

Aan SA Cares for Life is naast de contractuele verplichting  van EUR 15.000 het project 

moestuin gefinancierd met EUR 3.657. 

De inkomsten bedroegen ruim EUR 19.709 van vaste donateurs en eenmalige giften. 

Daarnaast EUR 2.883 aan acties zoals de kerstacties 2016 en 2017 alsmede een succesvolle 

wijnsafari. 

Tenslotte, de winkelverkopen bestaande uit het jubileumkookboek, de kookschorten en 

overige verkopen. In totaal na aftrek van de inkoop- en productiekosten resteert een 

opbrengst van EUR 2.914. Let wel dat de verkoop van de nog resterende kookboeken ook in 

2018 doorloopt. Overige kosten bedroegen de kosten van website, bank, PR-middelen en 

drukwerk, in totaal EUR 693. 

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van EUR 6.100. We zijn het boekjaar 2018 

met een banksaldo van ruim EUR 13.500 gestart.  

Verder is in 2017 schaduw gedraaid met een geautomatiseerde boekhoudtool van Informer. 

Deze online tool wordt door Informer gratis ter beschikking gesteld aan stichtingen. 

De verantwoording 2017 is gepubliceerd op de website. 

 

 

http://stichting-masakhane.nl/anbi/

