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Nieuwsbrief	  22	  –	  oktober	  2016	  

Voorstellen	  Sanet	  Fagan,	  de	  nieuwe	  directeur	  van	  SA	  Cares	  for	  Life	  

Het	  is	  een	  voorrecht	  en	  ik	  voel	  me	  gezegend	  om	  iedereen	  te	  
groeten	  die	  betrokken	  is	  bij	  Masakhane.	  In	  Zuid-‐Afrika	  zeggen	  
we	  wel	  op	  10	  verschillende	  manieren	  "hallo".	  Ik	  heb	  mijn	  drie	  
favoriete	  manieren	  uitgekozen	  voor	  jullie:	  
Sawubona	  
Dumelo	  
Hoe	  gaan	  dit?	  	  
	  
Hallo	  uit	  een	  zonnig	  Zuid-‐Afrika.	  Na	  wat	  Skype	  sessies	  en	  veel	  contact	  via	  Whatsapp	  lijkt	  het	  
alsof	  ik	  al	  jaren	  bevriend	  ben	  met	  Masakhane.	  We	  hebben	  dezelfde	  passie	  voor	  de	  kinderen	  
in	  Zuid-‐Afrika	  en	  streven	  dezelfde	  doelen	  na,	  ook	  al	  zijn	  we	  ver	  van	  elkaar	  verwijderd.	  Ik	  zal	  
mezelf	  kort	  introduceren,	  maar	  wil	  ook	  de	  focus	  leggen	  op	  het	  geweldige	  werk	  wat	  
Masakhane	  dagelijks	  doet.	  
	  
De	  betekenis	  van	  Masakhane	  is	  'samen	  bouwen	  aan	  een	  betere	  toekomst',	  dat	  is	  wat	  we	  ook	  
daadwerkelijk	  doen.	  Het	  was	  altijd	  al	  mijn	  droom	  om	  met	  kinderen	  te	  werken.	  Nadat	  ik	  mijn	  
studie	  als	  lerares	  afgerond	  heb,	  had	  ik	  nooit	  gedacht	  dat	  ik	  nu	  moeder	  zou	  zijn	  van	  zoveel	  
kinderen	  in	  de	  sloppenwijken.	  
De	  laatste	  23	  jaar	  heb	  ik	  carrière	  gemaakt	  in	  het	  bedrijfsleven	  en	  veel	  kennis	  en	  visie	  
opgedaan.	  Die	  kan	  ik	  nu	  goed	  gebruiken,	  om	  als	  team	  bij	  SA	  Cares	  for	  Life,	  kwetsbare	  
kinderen	  te	  helpen	  in	  nood.	  
	  
Als	  er	  nood	  is	  en	  ik	  me	  afvraag	  hoe	  we	  iets	  kunnen	  bereiken,	  neem	  ik	  contact	  op	  met	  
Masakhane,	  het	  voelt	  alsof	  ik	  mijn	  familie	  bel	  en	  dat	  we	  praten	  over	  onze	  eigen	  kinderen	  om	  
te	  kijken	  wat	  mogelijk	  is.	  Onze	  geliefde	  Nelson	  Mandela	  zei	  het	  zo:	  "na	  het	  beklimmen	  van	  
een	  grote	  heuvel,	  kom	  je	  erachter	  dat	  er	  nog	  veel	  meer	  heuvels	  zijn	  om	  te	  beklimmen".	  
Ons	  recente	  water	  project	  bij	  House	  Rebekah	  was	  een	  groot	  succes.	  Vrouwen,	  mannen	  en	  
kinderen	  zijn	  dankbaar	  en	  blij	  voor	  stromend	  water,	  de	  gemeenschap	  komt	  bij	  elkaar	  en	  zij	  
gaan	  nu	  zelfs	  hun	  eigen	  groente	  verbouwen	  in	  de	  groentetuin.	  
	  
House	  Rebekah	  is	  als	  baken	  van	  hoop	  geworden	  in	  de	  omgeving,	  we	  denken	  er	  nu	  over	  na	  
om	  ook	  een	  mobiele	  kliniek	  daar	  te	  openen	  en	  verder	  projecten	  vorm	  te	  geven.	  
Steeds	  meer	  kinderen	  komen	  naar	  ons	  toe,	  ze	  delen	  hun	  dromen.	  Eén	  voorbeeld	  was	  het	  
starten	  van	  een	  voetbal	  team;	  dit	  vindt	  nu	  plaats	  met	  steun	  van	  de	  lokale	  overheid.	  
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Maar	  we	  realiseren	  ons	  dat	  het	  werk	  niet	  af	  is,	  er	  zijn	  nog	  meer	  heuvels	  te	  beklimmen.	  Als	  
partners	  van	  zoveel	  kinderen,	  zullen	  we	  deze	  heuvels	  ook	  samen	  beklimmen	  en	  hebben	  we	  
hoop	  dat	  we	  als	  SA	  Cares	  for	  Life	  als	  familie	  hierin	  samenwerken	  met	  Masakhane	  om	  nog	  
meer	  te	  bereiken!	  

 

Waterpomp	  House	  Rebekah	  

Als	  Masakhane	  kijken	  we	  terug	  op	  een	  bijzondere	  tijd.	  In	  februari	  is	  House	  Rebekah	  
geopend,	  ons	  nieuwe	  project	  wat	  bestaat	  uit	  een	  Life	  house	  en	  een	  soepkeuken.	  Dit	  project	  
ligt	  naast	  het	  Early	  Learning	  Center	  wat	  we	  jaren	  gesteund	  hebben.	  Water	  is	  altijd	  een	  
probleem	  geweest	  op	  die	  plek,	  een	  tijd	  terug	  is	  er	  een	  watertank	  geplaatst,	  maar	  we	  
merkten	  dat	  deze	  niet	  bijgevuld	  werd.	  Met	  de	  nieuwe	  directeur	  van	  SA	  Cares	  for	  Life,	  Sanet,	  
hebben	  we	  in	  het	  voorjaar	  intensief	  contact	  gehad	  over	  een	  duurzame	  oplossing	  in	  de	  vorm	  
van	  een	  waterput.	  Dit	  plan	  werd	  steeds	  concreter,	  mensen	  in	  Nederland	  en	  Zuid-‐Afrika	  
werden	  steeds	  enthousiaster	  en	  door	  een	  aantal	  mooie	  giften	  van	  jullie	  als	  donateurs	  samen	  
met	  giften	  van	  het	  Sheraton	  Hotel	  in	  Pretoria	  is	  in	  augustus	  een	  waterput	  geboord.	  

	  
Het	  heeft	  een	  paar	  dagen	  geduurd,	  er	  zat	  veel	  klei	  in	  de	  grond	  en	  
er	  moest	  dieper	  worden	  geboord	  dan	  vooraf	  was	  gedacht,	  maar	  
toen	  op	  zo’n	  50	  meter	  diepte	  was	  er	  water.	  Een	  bijzonder	  
moment	  voor	  House	  Rebekah	  en	  heel	  de	  omgeving.	  Het	  is	  een	  
krachtige	  waterbron	  en	  het	  water	  is	  direct	  drinkbaar.	  De	  mensen	  
zijn	  erg	  dankbaar	  dat	  ze	  nu	  elke	  dag	  schoon	  en	  stromend	  water	  
hebben,	  het	  water	  wordt	  beschikbaar	  gesteld	  voor	  de	  hele	  
omgeving.	  
	  
Een	  aantal	  vrouwen	  uit	  de	  omgeving	  kwamen	  zelf	  met	  het	  idee	  
om	  een	  groententuin	  aan	  te	  leggen	  en	  daar	  te	  helpen.	  Dit	  was	  
nooit	  eerder	  gelukt	  omdat,	  jullie	  raden	  het	  al,	  er	  nooit	  genoeg	  
water	  was.	  
	  

Wij	  beseffen	  niet	  hoe	  belangrijk	  schoon	  water	  is,	  het	  was	  heel	  bijzonder	  om	  te	  zien	  hoe	  blij	  
en	  dankbaar	  de	  mensen	  van	  House	  Rebekah	  waren	  met	  de	  waterbron.	  Op	  de	  foto’s	  wordt	  
hier	  iets	  van	  zichtbaar.	  Op	  onze	  Facebookpagina	  hebben	  we	  ook	  filmpjes	  gedeeld,	  heb	  je	  ons	  
nog	  niet	  geliked,	  doe	  het	  dan	  snel	  en	  kijk	  de	  filmpjes	  en	  foto’s	  terug.	  
	  

 
	  

Communicantjes	  sparen	  voor	  Masakhane	  

Elk	  jaar	  sparen	  de	  kinderen	  die	  hun	  eerste	  Heilige	  Communie	  doen	  in	  Wateringen	  en	  
Kwintsheul	  voor	  een	  goed	  doel.	  Dit	  jaar	  was	  dat	  voor	  Stichting	  Masakhane.	  De	  kinderen	  
hebben	  met	  elkaar	  een	  geweldig	  bedrag	  opgehaald.	  Dit	  is	  aangevuld	  met	  twee	  deurcollectes	  
in	  de	  kerk	  tijdens	  de	  communievieringen.	  In	  totaal	  is	  er	  	  €	  1.186,-‐	  bijeen	  gebracht	  voor	  de	  
kansarme	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika.	  Namens	  Masakhane	  en	  alle	  kinderen	  die	  we	  hiermee	  
kunnen	  helpen:	  Baie	  Dankie!	  (Ontzettend	  bedankt!).	  
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Rommelmarkt	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel	  

Het	  is	  al	  weer	  even	  geleden	  maar	  op	  28	  mei	  2016	  is	  de	  rommelmarkt	  van	  Nieuwerkerk	  aan	  
den	  IJssel	  gehouden.	  Net	  al	  voorgaande	  jaren	  was	  Masakhane	  weer	  één	  van	  de	  vele	  goede	  
doelen	  die	  mocht	  delen	  in	  de	  opbrengst.	  
In	  de	  week	  voorafgaand	  aan	  de	  rommelmarkt	  worden	  alle	  spullen	  opgehaald	  en	  verzameld	  
in	  een	  grote	  schuur.	  Daar	  wordt	  alles	  uitgezocht	  en	  de	  spullen	  gereed	  gemaakt	  voor	  de	  grote	  
dag.	  Op	  de	  rommelmarkt	  worden	  ruim	  80	  kramen	  gevuld	  met	  spullen	  en	  zijn	  er	  ruim	  300	  
medewerkers	  nodig	  om	  alles	  te	  verkopen.	  Dit	  jaar	  bestond	  de	  rommelmarkt	  40	  jaar!!	  Een	  
mooi	  lustrum	  met	  een	  nog	  geweldig	  mooie	  opbrengst	  van	  €	  57.200,-‐.	  
Masakhane	  mocht	  in	  de	  categorie	  ”Hulp	  buitenland”	  het	  geweldig	  bedrag	  ontvangen	  van	  €	  
1.500,-‐	  
	  
Rommelmarkt	  van	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel,	  bedankt	  namens	  de	  kinderen	  uit	  Zuid-‐Afrika!	  
Voor	  meer	  info	  over	  deze	  rommelmarkt	  en	  de	  nieuwe	  datum	  voor	  2017	  kunnen	  jullie	  kijken	  
op:	  https://www.facebook.com/Rommelmarktnwk	  
	  

	  
	  

 

Masakhane	  10	  jaar:	  werk	  mee	  aan	  jubileum	  ZA-‐kookboek	  

Volgend	  jaar	  zomer	  bestaat	  Stichting	  Masakhane	  10	  jaar!	  Om	  onze	  bijzondere	  band	  met	  
Zuid-‐Afrika	  en	  behaalde	  resultaten	  te	  bekrachtigen,	  willen	  we	  een	  kookboek	  met	  Zuid-‐
Afrikaanse	  ‘prakkies’	  uitgeven.	  Hiervoor	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  Zuid-‐Afrikaanse	  recepten.	  Heb	  
jij	  een	  lekker	  Zuid-‐Afrikaanse	  recept?	  Laat	  het	  ons	  weten.	  Voorgerecht,	  hoofdgerecht,	  
barbecuesaus,	  taartje	  of	  dessert…we	  zijn	  heel	  benieuwd	  naar	  jullie	  recepten.	  	  	  
	  

Lever	  voor	  1	  december	  je	  recept	  digitaal	  (in	  Word)	  aan.	  Benoem	  de	  
ingrediënten	  en	  de	  bereidingswijze.	  Vul	  het	  aan	  met	  jouw	  persoonlijke	  
verhaal	  bij	  het	  gerecht,	  jouw	  band	  met	  of	  leukste	  herinnering	  aan	  Zuid-‐
Afrika.	  Maak	  een	  mooie	  foto	  van	  het	  gerecht	  zelf.	  En	  een	  foto	  van	  de	  kok	  
tijdens	  de	  bereiding	  en/of	  van	  de	  kok	  met	  het	  gerecht	  (liefst	  in	  een	  zo	  
hoog	  mogelijke	  resolutie).	  Mail	  beide	  documenten	  naar	  
kookboek@stichting-‐masakhane.nl.	  Misschien	  staat	  ook	  jouw	  recept	  dan	  
in	  dit	  speciale	  ZA-‐kookboek.	  	  
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BaieCrea	  steunt	  Stichting	  Masakhane	  

Ik	  ben	  Annemieke	  den	  Braber,	  al	  geruime	  tijd	  ben	  ik	  bezig	  met	  BaieCrea.	  Hierin	  kan	  ik	  met	  
mijn	  hobby	  bezig	  zijn	  en	  tegelijkertijd	  wilde	  ik	  iets	  doen	  voor	  andere.	  Daarom	  heb	  ik	  
besloten	  om	  een	  deel	  van	  mijn	  opbrengst	  te	  schenken	  aan	  Stichting	  Masakhane.	  BaieCrea	  
richt	  zich	  voornamelijk	  op	  handgemaakte	  producten	  en	  dan	  met	  name	  in	  haakwerk	  en	  in	  
glas	  gegraveerde	  producten.	  
	  

Het	  mooie	  van	  handgemaakte	  producten	  is	  dat	  je	  er	  een	  heel	  
persoonlijk	  cadeau	  van	  kunt	  maken.	  Denk	  hierbij	  bv.	  aan	  
geboorte-‐/aankomst-‐	  en	  trouwkaarten,	  waarvan	  de	  teksten	  
kunnen	  worden	  gegraveerd	  in	  spiegels,	  vazen,	  fotolijstjes	  of	  
glazen.	  Bij	  het	  graveren	  kun	  	  je	  teksten	  en	  afbeeldingen	  
overnemen	  van	  de	  kaart,	  als	  het	  lukt	  zelfs	  nog	  hetzelfde	  
lettertype.	  De	  reacties	  zijn	  erg	  positief	  en	  je	  kunt	  hiermee	  een	  
origineel	  en	  uniek	  cadeau	  geven.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BaieCrea	  haakt	  en	  graveert	  ook	  in	  opdracht.	  Als	  je	  in	  de	  winkel	  niet	  kunt	  slagen	  voor	  een	  
mooi	  cadeau	  of	  iets	  leuks	  voor	  jezelf,	  stuur	  dan	  een	  mailtje	  –	  samen	  kunnen	  we	  kijken	  welk	  
persoonlijk	  cadeau	  we	  kunnen	  maken.	  Enkele	  voorbeelden	  van	  
opdrachten:	  3	  gehaakte	  beertjes	  met	  babymutsjes	  voor	  een	  fotograaf.	  
Pompoenen	  in	  verschillende	  kleuren,	  poncho’s	  of	  omslagdoeken	  in	  
diverse	  maten	  en	  kleuren.	  
	  
BaieCrea	  laat	  per	  seizoen	  verschillende	  artikelen	  zien	  op	  haar	  facebook	  
site.	  Ook	  staat	  ze	  regelmatig	  op	  markten.	  	  Je	  hebt	  BaieCrea	  kunnen	  zien	  
tijdens	  de	  Proteadag.	  BaieCrea	  stond	  naast	  de	  kraam	  van	  Masakhane.	  
Voor	  de	  Proteadag	  maakt	  BaieCrea	  altijd	  speciaal	  artikelen	  met	  als	  thema	  
Zuid-‐Afrika.	  Dit	  jaar	  waren	  het	  de	  houte	  Afrikaanse	  wandborden.	  Natuurlijk	  de	  windlichten	  
met	  Afrika	  print	  erin	  gegraveerd.	  Andere	  jaren	  had	  Masakhane	  poncho’s	  in	  Zuid-‐Afrikaanse	  
kleuren,	  djembee’s	  en	  zeeppompjes	  met	  Afrika	  print	  erin.	  
	  

BaieCrea	  heeft	  de	  ruimte	  om	  met	  de	  tijd	  mee	  te	  gaan,	  persoonlijke	  
cadeaus	  te	  maken,	  maar	  ook	  om	  creatief	  met	  de	  seizoenen	  te	  werken.	  
Voor	  de	  kerst	  een	  mooie	  gegraveerde	  kerstklok,	  voor	  verjaardagen	  een	  
gezellige	  feestvarken	  of	  	  voor	  de	  winterse	  dagen	  een	  mooi	  
sneeuwtafereeltje	  in	  een	  groot	  windlicht.	  Als	  je	  ook	  een	  persoonlijk	  
geschenk	  wil	  laten	  maken	  door	  BaieCrea,	  dat	  kan!	  	  
Mail	  naar	  info@baiecrea.nl	  of	  kijk	  op:	  www.facebook.com/BaieCrea	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


