Nieuwsbrief 17 – maart 2014
Stichting Masakhane
Al zeven jaar zetten wij, de vrijwilligers van Masakhane, ons in voor de kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Dit doen

we met veel enthousiasme. “Het geeft zoveel energie en voldoening als je iets goeds kunt doen voor deze kinderen”,
zegt voorzitter Thérèse van Rossum. Sinds 11-12-20113 is de werkgroep Masakhane een Stichting geworden.

Wat was hiervoor de aanleiding en is er iets veranderd?
Relatie met Wereldkinderen

Projecthulp Masakhane was tot vorig jaar verbonden aan de vereniging Wereldkinderen. Dat is ook niet zo vreemd.
Masakhane is opgericht door adoptieouders die iets terug wilden doen voor het thuisland van hun kinderen. De
relatie met Wereldkinderen was en is goed. Helaas moest Wereldkinderen afgelopen jaar om financiële redenen
afscheid nemen van de projecthulpgroepen. Projecthulp Masakhane besloot verder te gaan als zelfstandige
stichting.

Een nieuw rekeningnummer
Masakhane steunt projecten van SA Cares for Life en heeft rechtstreeks contact met deze partner in Zuid-Afrika.
Daar is niets aan veranderd. De contacten zijn misschien zelfs nog iets verstevigd. Wel is er een nieuw
rekeningnummer, te weten: NL 51 TRIO 0197844006, ten name van Stichting Masakhane.

De vaste donateurs zullen zien dat hun gift naar dit nummer wordt afgeschreven. Mocht u vragen hierover hebben,
neem dan contact op via info@stichting-masakhane.nl.
ANBI-lid
De Stichting Masakhane is sinds januari 2014 door de Belastingdienst gekenmerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dit houdt in dat u geen

schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft af te dragen. En u
(onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. Uw gift komt volledig ter

beschikking aan Masakhane. Op www.stichting-masakhane.nl vindt u meer informatie over

het doel, de projecten, beleidsplan en financiën van de stichting.

Jaco en Lydia bezoeken het ELC.
In maart brachten Jaco en Lydia een bezoek aan het Early Learning
Center in Mmakaunyane. Na een warm ontvangst kregen ze een

uitgebreide rondleiding. Wat meteen opviel waren de problemen
met de watervoorziening. In september was er nog af en toe
water beschikbaar, nu wordt dit 2x per week met een

vrachtwagen aangeleverd. Daarom zijn we direct aan de slag

gegaan met de voorbereiding voor een goede watervoorziening.

Zodra dit op orde is, liggen er plannen klaar om de moestuin uit
te breiden. Helaas constateerde Jaco ook dat het dak lek was en

het plafond hoognodig gerepareerd moest worden. Er is dus nog
voldoende te doen…

De kinderen waren hard aan het werk, maar gelukkig was er nog wel tijd om een liedje met elkaar te zingen.
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Even voorstellen: Doris Sebanyoni
Mijn naam is Doris en ik voel me gelukkig met mijn werk bij SA Cares omdat ik positief bij kan dragen in het leven
van anderen en in de gemeenschap (ook de gemeenschap van God).

Ik heb vijf kinderen waarvan alleen mijn dochter getrouwd is en twee kinderen heeft. Mijn 4 jongens wonen allemaal
nog bij mij. Twee gaan er nog naar school en de twee anderen hebben na hun schooldiploma helaas nog geen werk
gevonden. Ik ben de kostwinner in ons gezin.

Ik woon in een ‘township’. Ons huis/onze woonwijk staat dicht bij
een arm deel (krottenwijk) waar de mensen geen water en

elektriciteit hebben. Wij ervaren zelf veel problemen in onze wijk
omdat er veel wordt gestolen en ingebroken.

Mijn hart gaat vooral uit naar de kinderen uit deze arme krottenwijk.
Er is vaak sprake van verkrachtingen en ik stel mijn huis open om
deze jonge mensen te ondersteunen en te coachen om met deze
verschrikking in hun leven om te gaan. Ik ben ook juf bij de

zondagsschool en ik neem deel aan het Jeugdwerk in de kerk. Verder
houd ik van lezen en van joggen.

Dat ik mag werken bij SA Cares is een antwoord op mijn gebeden. Ik ben zo blij dat ik mag werken met kinderen.

Mijn grote wens is dat alle kinderen de basisvoorzieningen krijgen waar ze recht op hebben. Het is niet hun keuze
om in deze arme omstandigheden te leven. Ik heb geleerd dat SA Cares een organisatie is die ervoor vecht om de

armsten te ondersteunen en te zorgen dat zij (de volwassenen) weer kracht in hun leven ervaren. Ik ben blij dat ik in
dit werk en met alle mensen om mij heen mag delen.

Voor mij is de zin uit Handelingen 4:32 heel belangrijk: Wij zijn een in hart en ziel en we delen alles wat we hebben.
Mijn droom is dat ik mij kan blijven in zetten voor SA Cares en dat SA Cares nieuwe hulp gebieden mag

ontwikkelen. Daarbij denk ik speciaal aan de krottenwijk Atteridgeville dicht bij mijn woonwijk. Mijn droom voor de

gezinnen met wie ik werk is dat ze vasthoudend zijn, hoop hebben en kracht ervaren. Dat ze vervolgens samen met
mij willen werken om meer families om hen heen te helpen.

Baie Crea

steunt Masakhane

Annemieke den Braber heeft begin dit jaar Baie Crea opgezet. Annemieke heeft hiermee haar hobby verder

uitgebreid en deze gedeeld. Zij verkoopt zelfgemaakte haakproducten, maar ook glas gegraveerde objecten zijn bij
haar te koop. Baie Crea stemt haar producten af op de wensen van de koper. Zo kunnen geboortekaarten

vereeuwigt worden in spiegels of fotolijsten, maar een persoonlijke tekst gegraveerd in glas behoort ook tot de
mogelijkheden. Met het haken kan gedacht worden aan muzieksleutelhangers, bungelbeestjes voor de
allerkleinsten maar ook poncho’s.

Annemieke doet dit uit pure hobby en steunt met een deel van de opbrengst Masakhane. Ook vind er 1 keer per
jaar in november een Masakhane home-verkoop plaats, dan wordt het assortiment uitgebreid met sinterklaas en
kerst producten.

Wilt u Annemieke’s creaties volgen? www.facebook.com/BaieCrea. Hier wordt u op de hoogte gehouden van alle
nieuwe producten. Wilt u liever direct contact, dan kunt u een mail sturen naar baiecrea@gmail.com.

Wilt u met uw hobby of bedrijf Masakhane steunen? We hebben uw steun hard nodig! Stuur een mail naar

info@stichting-masakhane.nl
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… een jaar verder
In 2013 hebben op het kleuterschooltje 75 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar onderwijs gekregen. In het
zorgnetwerk zijn 30 families ondersteund, waarvan 127 kinderen. Deze families zijn soms geholpen met
medicijnen, voedsel, hulp bij het aanvragen van
v identiteitspapieren,, uitkeringen of het zoeken van werk.

In september hebben Jaco en Thérèse aan beide projecten een bezoek gebracht en hebben samen met vrijwilligers

een kippenhok gemaakt. Een bijzondere ervaring was de ontmoeting met de social workers
workers die in de townships de
gezinnen begeleiden hun leven weer op te bouwen. Krachtige vrouwen die stevig in de gemeenschap staan en een
groot hart hebben voor de kinderen in hun woonwijk.

Dankzij de diverse donaties hebben we het volgende kunnen realiseren:
-

Schilderwerkzaamheden binnen en buiten de kleuterschool

-

Betaling salarissen van drie social workers

-

Betaling van de salarissen van de leerkracht, assistent en kokkin
Kerstcadeaus voor de kinderen bestaande uit tandenborstel, tandpasta, zeep, kleding en speelgoed

-

Nieuw lesmateriaal (o.a.
a. Muurposters over getallen/kleuren/seizoenen/Engelse
getallen/kleuren/seizoenen/
woorden)

-

Voedsel- en medicijnpakketten

-

Het kippenhok dat
at is gebouwd

Feestelijk afscheid van de 14 kinderen die doorstromen naar het basisonderwijs.

In 2013 heeft Masakhane ruim 20.000 euro bij gedragen aan SA Cares voor het ELC (kleuterschooltje) en het Cluster
Care project.

2014….
Voor 2014 en verder zijn bij SA Cares allerlei plannen in voorbereiding of zelfs al uitgevoerd. Net na de

kerstvakantie kregen we te horen dat het gasfornuis uit het kleuterschooltje was gestolen. Deze is van groot belang
voor de warme maaltijden die de kinderen tussen de middag krijgen. Dankzij
Dankzij een gift kon snel een tweedehands
fornuis worden gekocht. Ook is eindelijk iemand gevonden om het gratis zand te brengen naar Mmakaunyane,

zodat de kinderen in de al eerder aangelegde zandbak kunnen spelen. In februari zijn de voorbereidingen voor de
septic
eptic tank getroffen. Op dit moment is SA Cares bezig een goede aannemer te vinden voor de aanleg van een
waterput.

SA Cares wil naast de kleuterschool een consultatiebureau starten. Dit project “Botshelo Mom and Baby wellness
Clininc” zal samen met de Universiteit
versiteit van Pretoria worden ontwikkeld. Daarnaast liggen de eerste contouren op

tafel om een tweede kleuterschool in Mmakaunyane te realiseren en een crèche voor de opvang van kinderen in de
leeftijd van 0 tot 2 jaar.
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