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Nieuwsbrief	  25	  –	  januari	  2018	  

Voetbalkleding	  voor	  onze	  jeugd	  in	  House	  Rebekah	  en	  Community	  Centre	  

Binnen	  ons	  project	  van	  “House	  Rebekah	  and	  Community	  Centre”	  is	  SA	  Cares	  for	  Life	  gestart	  
met	  sportprogramma’s	  voor	  de	  jeugd.	  Ze	  willen	  gaan	  starten	  met	  een	  voetbal	  team	  om	  op	  
deze	  manier	  in	  contact	  te	  komen	  met	  de	  wat	  oudere	  kinderen.	  In	  december	  hebben	  we	  een	  
mooi	  cadeau	  naar	  ons	  project	  in	  Zuid-‐Afrika	  kunnen	  sturen.	  
Mede	  dankzij	  de	  geweldige	  sponsoring	  van	  voetbalclub	  RVVH	  uit	  Ridderkerk	  konden	  we	  3	  
dozen	  met	  voetbalkleding	  versturen.	  We	  hopen	  zo	  de	  kinderen	  te	  stimuleren	  om	  zich	  in	  te	  
gaan	  zetten	  voor	  dit	  sportproject.	  Door	  sport	  hopen	  we	  samen	  met	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  
in	  ons	  project,	  te	  kunnen	  bouwen	  aan	  hun	  toekomst.	  

RVVH	  hartelijk	  bedankt	  voor	  dit	  geweldige	  gebaar!!!	  

We	  houden	  u	  via	  Facebook	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  project.	  Mocht	  u	  zelf	  
nog	  naar	  Zuid-‐Afrika	  gaan	  en	  weet	  u	  aan	  voetbalschoenen	  te	  komen	  dan	  horen	  we	  dat	  heel	  
graag.	  Ze	  hebben	  erg	  hard	  voetbalschoenen	  nodig	  om	  goed	  te	  kunnen	  voetballen.	  

	  	   	  	   	  

We	  willen	  ook	  Le	  Sougey	  Berkel	  enorm	  bedanken	  voor	  de	  sponsoring	  van	  de	  verzendkosten.	  

	  
Projectbezoek	  Mmakaunyane	  

Afgelopen	  zomer	  bracht	  de	  familie	  van	  Rossum	  een	  projectbezoek	  aan	  Mmakaunyane.	  Wil	  je	  
meer	  weten	  lees	  dan	  het	  verslag	  van	  dit	  bezoek….	  

Om	  tien	  uur	  ontmoeten	  we	  Sanet	  (directeur)	  bij	  het	  hoofdkantoor	  van	  SA	  Cares	  for	  Life.	  Op	  
het	  kantoor	  is	  het	  stil,	  alle	  stafmedewerkers	  zijn	  voor	  Madiba-‐dag	  bij	  de	  projecten.	  Deze	  dag	  
vindt	  plaats	  op	  18	  juli	  en	  wereldwijd	  spannen	  mensen	  zich	  67	  minuten	  belangeloos	  in	  om	  
hulp	  te	  verlenen	  aan	  anderen.	  Sanet	  zelf	  is	  druk	  bezig	  met	  het	  inladen	  van	  spullen	  in	  haar	  
eigen	  auto	  (ingrediënten	  voor	  de	  soep,	  muffins,	  sla	  plantjes).	  Het	  gaat	  om	  levensmiddelen	  
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die	  over	  zijn	  van	  diverse	  hotels.	  SCfL	  haalt	  deze	  spullen	  op	  en	  verdeelt	  het	  onder	  de	  
projecten.	  Thérèse	  rijdt	  mee	  met	  Sanet	  en	  de	  rest	  van	  de	  familie	  rijdt	  erachter	  aan.	  
Onderweg	  belt	  Sanet	  met	  medewerkers	  over	  spullen	  en	  praten	  we	  over	  Zuid-‐Afrika,	  de	  
projecten,	  Mmakaunyane	  en	  haar	  dromen.	  De	  weg	  wordt	  steeds	  ruiger,	  we	  moeten	  
uitwijken	  voor	  kuilen	  en	  regelmatig	  steekt	  loslopend	  vee	  (koeien	  en	  geiten)	  over.	  

Mmakaunyane	  

We	  rijden	  door	  het	  hek	  bij	  de	  soepkeuken	  en	  parkeren	  
onze	  auto’s.	  Bijzonder	  om	  te	  zien	  hoe	  druk	  het	  is	  bij	  de	  
soepkeuken	  en	  het	  Lifehouse.	  Veel	  kinderen	  in	  de	  
leeftijd	  van	  3	  t/m	  18	  jaar,	  jongens	  en	  meiden.	  Het	  ELC	  is	  
gesloten	  in	  verband	  met	  de	  wintervakantie.	  De	  twee	  
groentetuinen	  liggen	  er	  prachtig	  bij.	  Vierkante	  vakken	  
met	  geulen	  om	  het	  water	  vast	  te	  houden.	  Er	  groeit	  kool,	  
wortelen	  en	  bieten.	  Het	  Life	  House	  is	  goed	  
onderhouden	  en	  schoon.	  Langs	  de	  randen	  van	  het	  
gebouw	  zijn	  zelfs	  stekjes	  van	  rozen	  geplant.	  Het	  hele	  
terrein	  heeft	  een	  hek.	  Meerdere	  vrouwen	  en	  enkele	  
mannen	  werken	  in	  de	  tuin.	  Een	  auto	  met	  watertank	  
komt	  water	  halen	  voor	  een	  kinderhuis	  verderop.	  En	  
groep	  jongeren	  komt	  zingend	  aan	  met	  een	  kruiwagen	  
waarin	  palen	  voor	  volleybal	  liggen.	  Dimakatso	  
(maatschappelijk	  werkster)	  roept	  iedereen	  bij	  elkaar	  en	  
gaat	  voor	  in	  gebed.	  Een	  bijzonder	  moment,	  zij	  staat	  stil	  
bij	  onze	  komst	  en	  Madiba-‐dag.	  Zij	  legt	  uit	  wat	  er	  van	  
iedereen	  wordt	  verwacht.	  	  

ELC	  

De	  kleintjes	  gaan	  met	  drie	  oudere	  meiden	  naar	  het	  
speelterrein	  van	  het	  ELC.	  De	  jongeren	  gaan	  67	  minuten	  
onkruid	  verwijderen	  (het	  hele	  terrein	  verandert	  in	  één	  
stofwolk).	  De	  volwassenen	  gaan	  in	  de	  groentetuin	  aan	  
het	  werk.	  Samen	  met	  de	  jonge	  kinderen	  lopen	  we	  naar	  
het	  speelterrein	  van	  het	  ELC	  en	  spelen	  samen	  met	  hen	  
de	  meegebrachte	  spelletjes.	  De	  nieuwe	  juf	  Miriam	  
maakt	  het	  schooltje	  open	  en	  laat	  enthousiast	  de	  
schriften	  zien	  en	  vertelt	  over	  haar	  werk.	  Sanet	  vertelt	  dat	  als	  de	  kinderen	  niet	  goed	  kunnen	  
schrijven	  of	  lezen	  zij	  niet	  worden	  toegelaten	  op	  het	  reguliere	  onderwijs	  en	  dan	  thuis	  komen	  
te	  zitten.	  Het	  ELC	  biedt	  hun	  dus	  een	  mogelijkheid	  op	  toekomstig	  onderwijs.	  Een	  
toekomstdroom	  is	  om	  het	  ELC	  uit	  te	  breiden	  met	  1	  lokaal.	  

Helaas	  komt	  ook	  aan	  deze	  dag	  een	  einde,	  het	  was	  bijzonder	  om	  op	  Madiba-‐dag	  te	  ervaren	  
dat	  house	  Rebekah	  en	  het	  ELC	  zijn	  uitgegroeid	  tot	  een	  plek	  waar	  de	  gemeenschap	  van	  
Mmakaunyane	  samen	  komt.	  
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Verkoop	  kookboeken	  

Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  ter	  ere	  van	  ons	  jubileum	  een	  
speciaal	  kookboek	  uitgegeven,	  "Eet	  smaaklik".	  Van	  vele	  kanten	  
hebben	  we	  diverse	  en	  gevarieerde	  recepten	  aangeleverd	  
gekregen,	  wat	  resulteerde	  in	  een	  afwisselend	  boek	  met	  zowel	  
makkelijke	  als	  moeilijke	  recepten,	  zoet	  en	  hartig.	  

De	  eerste	  druk	  was	  al	  snel	  uitverkocht	  (250	  stuks),	  waarna	  we	  
besloten	  hebben	  om	  nogmaals	  250	  exemplaren	  te	  laten	  
drukken,	  waar	  ook	  al	  ruim	  de	  helft	  van	  is	  verkocht.	  

Van	  allerlei	  mensen	  hebben	  we	  veel	  positieve	  reacties	  gekregen	  op	  het	  kookboek.	  We	  zien	  
dat	  veel	  mensen	  die	  een	  band	  hebben	  met	  Zuid-‐Afrika,	  het	  een	  leuk	  en	  waardevol	  boek	  
vinden	  om	  te	  hebben.	  Heeft	  u/heb	  jij	  het	  kookboek	  (nog)	  niet	  en	  zou	  je	  het	  wel	  willen	  
hebben?	  Stuur	  dan	  een	  mail	  naar	  info@stichting-‐masakhane.nl.	  	  

Op	  deze	  plek	  willen	  we	  ook	  de	  mensen	  bedanken	  die	  recepten	  aangeleverd	  hebben,	  de	  
werkgroep	  van	  Masakhane	  die	  de	  recepten	  geordend	  hebben	  en	  de	  grafisch	  vormgever.	  
Zonder	  hun	  hulp	  was	  het	  kookboek	  er	  niet	  geweest.	  Bedankt!!!	  

	  
Bestuurslid	  gezocht	  

Ben	  jij	  enthousiast,	  proactief	  en	  heb	  je	  een	  passie	  voor	  Zuid-‐Afrika?	  Dan	  zijn	  we	  misschien	  
wel	  op	  zoek	  naar	  jou!	  

Na	  ruim	  tien	  jaar	  stopt	  Martijn	  van	  Rossum	  als	  bestuurslid	  bij	  Masakhane.	  Tijd	  voor	  fris	  bloed	  
en	  nieuwe	  ideeën,	  vindt	  hij.	  En	  tijd	  om	  iets	  anders	  te	  gaan	  doen,	  zoals	  in	  de	  organisatie	  van	  
het	  WK	  voor	  Adoptiekids.	  Martijn	  blijft	  wel	  actief	  betrokken	  bij	  de	  organisatie	  van	  
activiteiten	  zoals	  de	  wijnsafari’s.	  En	  daarnaast	  natuurlijk	  omdat	  Thérèse	  wel	  in	  het	  bestuur	  
blijft	  en	  door	  de	  jaarlijkse	  Masakhane	  BBQ.	  

Het	  Masakhane	  bestuur	  bestaat	  uit	  acht	  personen,	  
met	  daar	  omheen	  een	  netwerk	  van	  mensen	  die	  
zich	  zo	  nu	  en	  dan	  voor	  activiteiten	  inzetten.	  Zo’n	  9	  
keer	  per	  jaar	  komt	  het	  bestuur	  bij	  elkaar	  en	  
worden	  plannen	  gemaakt,	  acties	  afgestemd	  en	  
natuurlijk	  is	  er	  ook	  tijd	  voor	  gezelligheid.	  

Vind	  je	  het	  leuk	  om	  op	  deze	  manier	  mee	  te	  
werken	  aan	  een	  betere	  toekomst	  voor	  kinderen	  in	  
Zuid-‐Afrika?	  Kun	  je	  hier	  tijd	  voor	  maken	  en	  woon	  
je	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  (praktisch	  voor	  de	  

vergaderingen)?	  Dan	  zijn	  we	  wellicht	  op	  zoek	  naar	  jou.	  Ervaring	  met	  fondsenwerving	  en	  
websitebeheer	  en/of	  een	  ruim	  eigen	  netwerk	  zijn	  van	  harte	  welkom!	  

Heb	  je	  interesse?	  Bel	  of	  mail	  ons	  (0182-‐787442/info@stichting-‐masakhane.nl)	  
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Graduation	  day	  in	  Mmakaunyane	  

Ook	  dit	  jaar	  zijn	  de	  oudste	  leerlingen	  ‘geslaagd’	  en	  na	  de	  
kerstvakantie	  (zomer	  in	  Zuid-‐Afrika)	  stromen	  ze	  door	  
naar	  de	  basisschool.	  Op	  25	  november	  is	  dit	  bijzondere	  
moment	  samen	  met	  de	  ouders	  gevierd	  en	  lieten	  de	  
kinderen	  zien	  wat	  zij	  geleerd	  hebben.	  	  

	  
Verse	  groenten	  uit	  eigen	  tuin	  

Verse	  sla,	  bieten,	  peentjes	  en	  kool	  uit	  eigen	  tuin.	  Het	  
was	  een	  droom	  die	  uitkwam	  afgelopen	  jaar	  bij	  de	  
vrijwilligers	  van	  house	  Rebekah.	  Met	  de	  komst	  van	  de	  
waterput	  was	  het	  eindelijk	  mogelijk	  om	  zelf	  een	  
moestuin	  met	  groente	  en	  fruit	  aan	  te	  leggen.	  Het	  bleek	  
een	  groot	  succes.	  Mensen	  vanuit	  de	  community	  komen	  helpen	  met	  het	  onderhouden	  en	  
oogsten	  van	  de	  groenten.	  Dus	  naast	  lekker	  eten	  biedt	  de	  tuin	  ook	  een	  sociale	  activiteit.	  
Mensen	  werken	  mee	  en	  mogen	  meedelen	  in	  de	  oogst.	  Met	  de	  komst	  van	  een	  hek	  om	  het	  
Rebekah	  house	  en	  de	  moestuin	  zijn	  de	  groenten	  schermt	  tegen	  geiten	  en	  andere	  dieren	  die	  
ook	  graag	  een	  mals	  blaadje	  sla	  wilden	  meepikken.	  	  

De	  moestuin	  is	  mogelijk	  gemaakt	  met	  uw	  steun.	  Uw	  giften	  blijven	  welkom	  zodat	  er	  weer	  	  
ingepland	  en	  gezaaid	  kan	  worden	  voor	  de	  nieuwe	  oogst.	  Vermeld	  bij	  uw	  donatie	  dan	  ‘o.v.v.	  
moestuin’.	  	  
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Projectcontract	  

Masakhane	  en	  SA	  Cares	  for	  Life	  maken	  om	  de	  zoveel	  jaar	  nieuwe	  afspraken	  over	  de	  
projecten	  die	  in	  Zuid-‐Afrika	  worden	  opgepakt.	  Voor	  de	  jaren	  2018	  en	  2019	  hebben	  we	  
afgesproken	  om	  cluster	  care	  en	  de	  transitie	  van	  house	  Rebekah	  naar	  gemeenschapshuis	  te	  
steunen.	  	  

Cluster	  Care	  

In	  het	  Cluster	  Care	  project	  gaan	  twee	  hulpverleners	  Mmakaunyane	  aan	  de	  slag.	  Zij	  werken	  
elk	  met	  een	  groep	  van	  15	  gezinnen	  en	  in	  een	  speciaal	  12	  maanden	  programma	  aan:	  

• Aanvragen	  van	  geboortecertificaten	  en	  registraties	  	  
• Aanvragen	  van	  overheidssubsidies	  
• HIV-‐informatie,	  training	  en	  ondersteuning	  
• Opvoedingsvaardigheden	  
• en	  scholing	  of	  het	  zoeken	  van	  werk	  

En	  zo	  helpen	  we	  30	  gezinnen	  en	  ongeveer	  200	  kinderen!	  

Gemeenschapshuis	  Rebekah	  

De	  afgelopen	  jaren	  zagen	  we	  in	  de	  gemeenschap	  steeds	  meer	  behoefte	  ontstaan	  aan	  een	  
plek	  van	  ontmoeting	  en	  groeide	  het	  vertrouwen	  in	  de	  zorgverleners	  van	  SA	  Cares.	  Komende	  
jaren	  willen	  we	  dan	  ook	  investeren	  in	  een	  veilige	  plek	  waar	  kinderen	  en	  volwassen	  elkaar	  
ontmoeten.	  De	  hoofdactiviteiten	  voor	  house	  Rebekah	  worden:	  

• het	  geven	  van	  kleuteronderwijs	  op	  het	  ELC	  
• het	  opstarten	  van	  werkervaringsplekken	  in	  het	  2e	  nu	  nog	  leegstaande	  huis	  op	  het	  

terrein	  
• het	  aanbieden	  van	  naschoolse	  activiteiten	  voor	  kinderen	  van	  6	  t/m	  18	  jaar,	  zoals	  

sportprogramma's	  (bijv.	  voetbalacademie)	  
• het	  voortzetten	  van	  de	  soepkeuken	  en	  de	  maandelijkse	  distributie	  van	  

voedselpakketten	  	  
• het	  bieden	  van	  een	  ruimte	  waar	  ouders	  in	  gesprek	  kunnen	  gaan	  met	  de	  zorgverleners	  

van	  Cluster	  Care	  
• en	  het	  distribueren	  van	  water	  en	  groenten	  uit	  de	  gemeenschappelijke	  tuinen	  	  

Ook	  is	  afgesproken	  dat	  we	  2	  keer	  per	  jaar	  een	  voortgangsrapportage	  van	  de	  
projectresultaten	  ontvangen.	  

	  
Opbrengst	  actie	  bouwmateriaal	  

Eind	  vorig	  jaar	  heeft	  hevige	  regen	  veel	  schade	  aangericht	  bij	  enkele	  huizen	  van	  deelnemers	  
aan	  ons	  Cluster	  Care	  project.	  De	  huizen	  in	  de	  townships	  zijn	  veelal	  opgebouwd	  uit	  leem.	  
Deze	  klei	  spoelt	  door	  de	  hevige	  regen	  weg,	  waardoor	  meerdere	  huisjes	  (deels)	  zijn	  ingestort.	  
Vandaar	  dat	  we	  in	  december	  een	  actie	  zijn	  gestart	  voor	  de	  wederopbouw	  van	  deze	  huizen.	  
De	  actie	  voor	  de	  aanschaf	  van	  bouwmateriaal	  heeft	  tot	  nu	  toe	  525	  euro	  opgeleverd.	  
Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  bijdrage!	  Mocht	  u	  na	  het	  lezen	  van	  dit	  bericht	  nog	  een	  donatie	  willen	  
doen	  kan	  dat	  uiteraard.	  Vermeld	  bij	  uw	  gift	  dan	  o.v.v.	  bouwmateriaal.	  	  
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Wijnsafari	  Open	  Hof	  6	  oktober	  

Op	  6	  oktober	  vond	  er	  weer	  een	  wijnsafari	  plaats,	  deze	  keer	  in	  Open	  Hof	  Ommoord	  
(Rotterdam).	  Er	  waren	  52	  deelnemers,	  een	  record	  voor	  de	  wijnsafari.	  	  

De	  deelnemers	  kregen	  informatie	  over	  Masakhane	  en	  proefden	  natuurlijk	  weer	  een	  aantal	  
lekkere	  Zuid-‐Afrikaanse	  wijnen.	  Bij	  iedere	  wijn	  werd	  een	  stukje	  tekst	  en	  uitleg	  gegeven	  en	  
video's	  getoond	  van	  het	  wijnhuis.	  Bij	  de	  wijnen	  werden	  hapjes	  geserveerd,	  de	  meeste	  hapjes	  
kwamen	  uit	  het	  kookboek	  van	  Masakhane.	  	  

Tijdens	  de	  wijnsafari	  werden	  er	  foto's	  getoond	  van	  een	  projectbezoek	  dat	  de	  familie	  van	  
Rossum	  afgelopen	  zomer	  aan	  Zuid-‐Afrika	  gebracht	  heeft.	  Er	  werd	  nog	  een	  prijsvraag	  
gehouden:	  Wie	  de	  totale	  afstand	  van	  de	  reis	  kon	  raden,	  won	  het	  kookboek	  van	  Masakhane.	  	  

Aan	  het	  eind	  van	  de	  avond	  waren	  alle	  wijnen	  te	  koop	  en	  waren	  er	  nog	  leuke	  Zuid-‐Afrikaanse	  
spulletjes	  te	  koop	  en	  natuurlijk	  het	  kookboek.	  De	  opbrengst	  van	  de	  avond	  was	  ruim	  700	  
euro.	  

	  

Zie	  voor	  een	  uitgebreid	  verslag	  ook	  de	  internetsite	  van	  Open	  Hof:	  

https://www.openhof-‐ommoord.nl/2017/10/11/wijnsafari-‐masakhane/	  	  

Wil	  je	  ook	  een	  keer	  een	  wijnsafari	  organiseren?	  Het	  enige	  wat	  je	  nodig	  hebt	  is	  een	  goedkope	  
locatie	  en	  minimaal	  25	  personen,	  dan	  zorgen	  wij	  voor	  de	  rest.	  Neem	  contact	  op	  met	  
info@stichting-‐masakhane.nl	  als	  je	  interesse	  hebt.	  	  
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Kookschort	  

Wil	  je	  ook	  zo’n	  origineel	  kookschort?	  We	  hebben	  nog	  een	  aantal	  kinderschorten	  te	  koop	  
voor	  €12,95.	  Bestel	  nu	  snel	  via	  info@stichting-‐masakhane.nl 

	  

	  
Vastenactie	  voor	  de	  kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  

Ga	  een	  uitdaging	  aan	  in	  uw	  gezin,	  school,	  kindernevendienst	  of	  buitenschoolse	  opvang.	  
Iedereen	  mag	  meedoen.	  En	  beloon	  deze	  uitdaging	  met	  spaargeld.	  Hiervoor	  kunt	  u	  het	  
vastendoosje	  van	  Masakhane	  gebruiken.	  Wilt	  u	  deze	  ontvangen?	  Stuur	  dan	  een	  berichtje	  
naar	  info@stichting-‐masakhane.nl	  en	  we	  mailen	  u	  een	  mal	  die	  de	  kinderen	  zelf	  kunnen	  
uitknippen.	  

We	  zijn	  blij	  met	  elke	  bijdrage,	  groot	  of	  klein.	  Dus	  doe	  mee!	  Steun	  de	  vastenactie	  van	  
Masakhane	  en	  geef	  de	  allerarmsten	  een	  toekomst.	  U	  kunt	  uw	  gespaarde	  geld	  of	  een	  
eenmalige	  financiële	  gift	  na	  de	  vastenperiode	  storten	  op	  rekening	  NL51TRIO0197844006	  ten	  
name	  van	  Stichting	  Masakhane.	  	  

	  

	  


