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Nieuwsbrief	  23	  –	  april	  2017	  

Van	  toen	  tot	  nu	  Masakhane	  in	  10	  jaar	  

Hoe	  het	  begon	  

Toen	  Pieter	  en	  Annemieke	  den	  Braber	  hun	  eerste	  kind	  uit	  Zuid-‐Afrika	  adopteerde,	  werden	  zij	  
getroffen	  door	  de	  armoede	  waarin	  de	  kinderen	  in	  de	  sloppenwijken	  opgroeien.	  Terug	  in	  
Nederland	  zijn	  zij	  samen	  met	  de	  vereniging	  Wereldkinderen	  gaan	  kijken	  hoe	  zij	  deze	  
kinderen	  kunnen	  helpen.	  Op	  de	  oproep	  in	  de	  nieuwsbrief	  van	  de	  Verenging	  Protea	  en	  
Wereldkinderen,	  om	  een	  werkgroep	  voor	  Zuid-‐Afrika	  op	  te	  richten,	  kwamen	  6	  enthousiaste	  
mensen	  die	  mee	  wilde	  doen.	  

En	  op	  5	  juni	  2007	  was	  de	  eerste	  vergadering	  als	  werkgroep	  van	  de	  verenging	  
Wereldkinderen	  een	  feit.	  Al	  snel	  konden	  we	  als	  werkgroep	  in	  actie	  komen.	  Op	  16	  juni	  2007	  
vond	  de	  Wereldkinderendag	  plaats	  in	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  Hier	  ontmoete	  wij	  de	  directeur	  
van	  SA	  Cares	  for	  Life,	  Riekie	  van	  den	  Berg,	  die	  op	  uitnodiging	  van	  Wereldkinderen	  in	  
Nederland	  was.	  Zij	  was	  laaiend	  enthousiast	  en	  wist	  al	  een	  erg	  mooi	  project	  voor	  ons.	  Het	  
Cluster	  Care	  project	  in	  Winterveldt.	  

1e	  projectbezoek	  

In	  april	  2008	  konden	  we	  ons	  eerste	  projectbezoek	  doen.	  Pieter	  en	  Adeline	  hebben	  toen	  een	  
gezin	  bezocht	  dat	  in	  ons	  project	  zat.	  Het	  was	  goed	  om	  te	  zien	  dat	  dit	  gezin	  werd	  geholpen	  en	  
welke	  vorderingen	  zij	  maakten	  door	  de	  hulp	  die	  zij	  kregen.	  Het	  stimuleerde	  ons	  als	  
werkgroep	  Masakhane	  om	  ons	  in	  te	  zetten	  voor	  deze	  kinderen.	  

Maar	  we	  zagen	  ook	  dat	  er	  nog	  veel	  werk	  verzet	  moest	  worden.	  Veel	  gezinnen	  in	  deze	  regio	  
hadden	  hulp	  nodig	  en	  SA	  Cares	  for	  Life	  werkte	  hard	  om	  ook	  deze	  gezinnen	  binnen	  het	  
project	  te	  helpen.	  
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Early	  Learling	  Center	  

Al	  snel	  zijn	  we	  gestart	  met	  een	  tweede	  project.	  Het	  
Early	  Learling	  Center	  in	  Mmakhuanye.	  Hier	  konden	  we	  
kinderen	  van	  2	  t/m	  7	  jaar	  opvangen	  en	  lesgeven.	  De	  
kinderen	  kregen	  een	  maaltijd,	  structuur	  en	  onderwijs.	  
We	  boden	  hiermee	  de	  kinderen	  rust	  en	  regelmaat	  in	  
hun	  leven.	  Zij	  werden	  voorbereid	  op	  het	  primair	  
onderwijs.	  Van	  diverse	  scholen	  kregen	  we	  het	  bericht	  
dat	  de	  kinderen	  uit	  het	  ELC	  verrassend	  goed	  mee	  
konden	  op	  primair	  school.	  Een	  groot	  compliment	  voor	  
de	  juffen	  op	  het	  ELC.	  

In	  de	  jaren	  erna	  zijn	  we	  continu	  blijven	  zoeken	  naar	  verbeteringen	  binnen	  het	  project.	  Zo	  zijn	  
er	  gezinnen	  waarbij	  de	  moeder,	  die	  eerst	  zelf	  hulp	  nodig	  had,	  nu	  zelf	  als	  maatschappelijk	  
werkster	  binnen	  het	  project	  aan	  de	  slag	  is	  gegaan.	  Veel	  gezinnen	  zijn	  binnen	  de	  termijn	  van	  
18	  maanden	  geholpen	  van	  hulpbehoevend	  naar	  zelfstandigheid.	  Deze	  gezinnen	  hebben	  de	  
hulp	  nu	  niet	  meer	  nodig,	  waardoor	  er	  weer	  nieuwe	  gezinnen	  kunnen	  starten	  binnen	  het	  
project.	  

	   	   	  
Het	  Early	  Learling	  Center	  wordt	  erg	  goed	  bezocht,	  veel	  kinderen	  zijn	  met	  succes	  
doorgestroomd	  naar	  het	  primaire	  onderwijs.	  Er	  is	  een	  speeltuin	  geplaatst	  en	  wordt	  er	  
dagelijks	  gekookt	  voor	  de	  kinderen.	  Het	  gebouw	  is	  mooi	  beschilderd	  zodat	  het	  een	  duidelijke	  
uitstraling	  heeft	  naar	  de	  omgeving.	  

	   	   	  
Stichting	  Masakhane	  

Tot	  2013	  werkten	  we	  als	  Projecthulpwerkgroep	  onder	  de	  vlag	  van	  de	  Vereniging	  
Wereldkinderen.	  Toen	  Wereldkinderen	  besloot	  om	  te	  stoppen	  met	  deze	  organisatievorm,	  
hebben	  we	  de	  sprong	  gewaagd	  en	  zijn	  we	  op	  11	  december	  2013	  een	  stichting	  geworden.	  	  
Een	  spannend	  jaar	  brak	  aan.	  Kregen	  we	  het	  vertrouwen	  van	  onze	  donateurs	  om	  als	  stichting	  
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verder	  te	  gaan?	  Konden	  we	  zonder	  een	  backup	  dit	  zware	  werk	  aan?	  Het	  antwoord	  was	  een	  
volmondig,	  ja!	  Onze	  donateurs,	  die	  ons	  al	  die	  jaren	  trouw	  hadden	  gesteund,	  gaven	  ons	  dat	  
vertrouwen.	  En	  ook	  de	  steun	  en	  vertrouwen	  van	  onze	  partner	  Sa	  Cares	  for	  Life	  was	  
hartverwarmend.	  

Het	  was	  geweldig	  om	  deze	  steun	  te	  ervaren	  en	  we	  wisten	  dat	  we	  door	  zouden	  gaan.	  Door	  
met	  het	  werk	  waar	  we	  aan	  begonnen	  waren:	  het	  helpen	  van	  kwetsbare	  kinderen	  in	  Zuid-‐
Afrika.	  

	   	   	  
En	  nu?	  

Stichting	  Masakhane	  heeft	  veel	  gedaan	  aan	  fondsen	  werving	  de	  afgelopen	  jaren.	  Veel	  steun	  
mochten	  we	  ontvangen	  van	  scholen,	  kerken,	  verengingen	  en	  natuurlijk	  onze	  donateurs.	  
Recentelijk	  zijn	  we	  gestart	  met	  nieuwe	  projecten,	  naast	  het	  Early	  Learling	  Center.	  De	  school	  
konden	  we	  overdragen	  aan	  de	  gemeenschap,	  omdat	  zij	  zelf	  dit	  verder	  kunnen	  en	  wilde	  
voortzetten.	  	  

Wij	  zijn	  in	  de	  gebouwen	  er	  naast	  gestart	  met	  een	  Soup	  Kitchen	  en	  een	  Safe	  House,	  House	  
Rebekah.	  Daarnaast	  hebben	  we	  een	  waterpomp	  geslagen	  en	  zijn	  we	  nu	  bezig	  met	  een	  
landbouw	  project.	  	  

We	  zien	  dat	  de	  projecten	  de	  afgelopen	  jaren	  gegroeid	  zijn	  en	  er	  ontstaat	  al	  een	  community	  
centrum	  waar	  mensen	  naar	  toe	  komen	  als	  ze	  hulp	  nodig	  hebben.	  Bij	  de	  Soup	  Kitchen	  wordt	  
het	  steeds	  drukker,	  daarom	  is	  het	  goed	  dat	  er	  nu	  stromend	  water	  is,	  zodat	  dit	  project	  door	  
kan	  gaan.	  We	  hopen	  dat	  het	  landbouwproject	  straks	  ook	  verder	  van	  de	  grond	  gaat	  komen.	  
Dan	  kunnen	  we	  niet	  alleen	  groente	  verbouwen	  voor	  onze	  keuken,	  maar	  de	  mensen	  ook	  
leren	  hoe	  ze	  dit	  zelf	  kunnen	  doen.	  
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Tot	  slot	  

Namens	  de	  kinderen	  uit	  Zuid-‐Afrika,	  de	  medewerkers	  van	  SA	  Cares	  for	  Life	  en	  Stichting	  
Masakhane,	  willen	  we	  iedereen	  bedanken	  voor	  de	  steun	  in	  de	  hulp	  in	  de	  afgelopen	  10	  jaar.	  
Het	  is	  fantastisch	  en	  hartverwarmend	  als	  we	  zien	  hoe	  jullie	  met	  ons	  meeleven	  en	  de	  
kinderen	  in	  Zuid-‐Afrika	  weer	  een	  kans	  hebben	  gegevens	  op	  een	  toekomst.	  

Mogen	  we	  de	  komende	  10	  jaar	  weer	  samen	  met	  jullie	  bouwen	  aan	  een	  betere	  toekomst	  
voor	  deze	  kinderen?	  	  

 

Kookboek	  ‘Eet	  smakelik’	  

Dat	  wordt	  smullen…...	  ‘lek	  jou	  vingers	  af	  met	  ons	  geregte!	  ‘Eet	  smakelik’	  wordt	  een	  
sfeervolle	  bundeling	  van	  heerlijke	  Zuid-‐Afrikaanse	  recepten	  met	  persoonlijke	  verhalen	  over	  
Zuid-‐Afrika.	  Of	  je	  nu	  houdt	  van	  een	  gezellige	  braai	  of	  de	  voorkeur	  geeft	  aan	  een	  licht	  
vegetarisch	  gerecht,	  er	  is	  voor	  ieder	  wat	  wils.	  Het	  kookboek	  bevat	  ruim	  60	  overheerlijke	  
Zuid-‐Afrikaanse	  gerechten.	  Deze	  zijn	  ingebracht	  door	  liefhebbers	  van	  Zuid-‐Afrika:	  onze	  
donateurs,	  adoptie-‐ouders	  van	  ZA-‐kinderen	  en	  onze	  contacten	  uit	  Zuid-‐Afrika.	  Iedereen	  die	  
een	  bijdrage	  heeft	  geleverd:	  bedankt	  daarvoor!	  	  
	  
Je	  moet	  nog	  even	  geduld	  hebben.	  Op	  10	  juni	  presenteren	  we	  
het	  kookboek	  tijdens	  ons	  jubileumfeest	  in	  Den	  Haag.	  De	  
opbrengst	  van	  het	  kookboek	  gaat	  uiteraard	  naar	  de	  kansarme	  
kinderen	  van	  onze	  projecten	  in	  Zuid-‐Afrika.	  
	  
P.S.	  Wil	  je	  het	  kookboek	  sponsoren?	  Dat	  kan.	  Tot	  23	  april	  kun	  
je	  zelfs	  een	  bedrijfslogo	  aanleveren	  die	  we	  plaatsen	  op	  de	  
speciale	  sponsorpagina	  in	  het	  boek.	  Een	  unieke	  kans	  om	  in	  
contact	  te	  komen	  met	  Zuid-‐Afrika	  en/of	  food-‐liefhebbers.	  
Interesse:	  stuur	  dan	  snel	  een	  mail	  naar	  kookboek@stichting-‐
masakhane.nl	  

 

Jubileumfeest	  10	  juni	  

Op	  5	  juni	  bestaat	  Masakhane	  10	  jaar.	  Dit	  vieren	  we	  met	  een	  feest	  op	  10	  juni,	  voor	  iedereen	  
die	  ons	  de	  afgelopen	  10	  jaar	  heeft	  gesteund.	  Met	  onder	  andere:	  presentatie	  van	  het	  
Masakhane	  Kookboek,	  hapjes	  en	  drankjes,	  activiteiten	  voor	  kinderen,	  Zuid	  Afrikaanse	  
zomerwijnen,	  impressie	  van	  10	  jaar	  Masakhane	  en	  Zuid	  Afrikaanse	  producten.	  
	  
Van	  16.00-‐20.00	  uur	  is	  iedereen	  welkom	  bij	  Parkoers,	  	  Marie	  Heinenweg	  3	  te	  Den	  Haag.	  
	  
Parkoers	  ligt	  in	  het	  Zuiderpark,	  Den	  Haag.	  Parkeren	  kan	  gratis	  aan	  de	  Loevensteinlaan	  (ca	  2	  
min	  lopen).	  Komt	  u	  ook?	  	  Laat	  het	  weten	  via:	  jubileum@stichting-‐masakhane.nl	  
	  
Komende	  week	  zullen	  we	  de	  uitnodiging	  versturen	  per	  mail	  en	  Facebook.	  
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Masakhane	  10	  jaar	  actief,	  de	  feiten:	  

• 2	  helft	  2007:	  starten	  met	  opleiding	  van	  4	  zorgmoeders	  
• 2008:	  4	  zorgmoeder	  begeleiden	  elk	  15	  gezinnen.	  In	  totaal	  worden	  60	  gezinnen	  geholpen	  
• 13	  oktober:	  opening	  Early	  Learning	  Centra,	  start	  met	  15	  kinderen	  
• januari	  2009:	  start	  nieuw	  schooljaar	  met	  60	  kinderen	  en	  4	  medewerkers	  (leraressen,	  

kokkin	  en	  schoonmaakster)	  
• dec	  2009:	  eerste	  5	  leerlingen	  stromen	  door	  naar	  basisschool	  
• 2010:	  5	  zorgmoeder	  begeleiden	  156	  families	  en	  397	  kinderen	  
• april	  2011:	  zonnepanelen	  worden	  geplaatst	  (helaas	  later	  gestolen)	  
• 2011:	  14	  gezinnen	  stromen	  uit	  cluster	  care	  programma	  en	  staan	  op	  eigen	  benen	  
• 2012:	  9	  kinderen	  stromen	  door	  naar	  basisschool	  
• 2013:	  68	  kinderen	  op	  ELC	  
• 2013:	  plaatsen	  kippenhok	  
• dec	  2014:	  gasfornuis	  gestolen	  
• sept	  2014:	  groot	  opknapbeurt	  ELC	  en	  aanleg	  watertank	  
• 2014:	  51	  gezinnen	  stromen	  uit	  cluster	  care	  programma	  en	  staan	  op	  eigen	  benen	  
• feb	  2016:	  opening	  soepkeuken	  en	  Life	  house	  
• 2016:	  87	  gezinnen	  stromen	  uit	  cluster	  care	  programma	  en	  staan	  op	  eigen	  benen	  
	  

 
	  
House	  Rebekah	  1	  jaar	  	  

Op	  22	  februari	  was	  het	  alweer	  1	  jaar	  geleden	  dat	  
House	  Rebekah	  is	  geopend.	  House	  Rebekah	  is	  sinds	  
februari	  2016	  ons	  nieuwste	  project.	  Het	  is	  een	  
lifehouse	  met	  soepkeuken	  en	  wordt	  gerund	  door	  
Dimakatso,	  een	  enthousiaste	  en	  ambitieuze	  vrouw	  
die	  een	  warm	  hart	  heeft	  voor	  de	  community	  rondom	  
House	  Rebekah.	  Het	  afgelopen	  jaar	  is	  er	  veel	  
gebeurd.	  Bij	  de	  opening	  zagen	  we	  dat	  het	  gebrek	  aan	  
water	  een	  groot	  probleem	  was.	  In	  augustus	  is	  er	  een	  
waterput	  geslagen,	  dit	  heeft	  veel	  veranderd.	  De	  hele	  
community	  is	  nu	  betrokken	  en	  op	  dit	  moment	  wordt	  
er	  hard	  gewerkt	  om	  een	  moestuin	  te	  realiseren,	  
mede	  dankzij	  jullie	  steun.	  	  
	  
House	  Rebekah	  is	  gelegen	  naast	  het	  Early	  Learning	  Center	  (ELC),	  het	  project	  wat	  we	  tot	  2016	  
steunden.	  Het	  is	  fijn	  dat	  het	  ELC	  en	  House	  Rebekah	  nauw	  samenwerken.	  Op	  22	  februari	  
regende	  het	  in	  Zuid-‐Afrika,	  iets	  waar	  ze	  daar	  heel	  blij	  mee	  waren	  trouwens,	  na	  een	  periode	  
van	  droogte.	  	  
	  
Ondanks	  de	  regen	  heeft	  er	  een	  kleine	  ceremonie	  plaatsgevonden,	  de	  kinderen	  hebben	  taart	  
gegeten	  en	  ze	  hebben	  een	  ballon	  opgelaten	  die	  richting	  het	  Noorden	  verdween	  (de	  wind	  
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stond	  goed)	  om	  zo	  de	  verbondenheid	  te	  tonen	  met	  Masakhane.	  We	  hebben	  de	  ballon	  nog	  
niet	  gesignaleerd	  in	  Nederland,	  maar	  mochten	  jullie	  hem	  ergens	  vinden,	  dan	  horen	  we	  het	  
graag.	  	  
	  
Als	  Masakhane	  zijn	  we	  blij	  dat	  we	  House	  Rebekah	  al	  een	  jaar	  mogen	  ondersteunen,	  het	  is	  
bijzonder	  om	  te	  zien	  dat	  House	  Rebekah	  een	  positieve	  uitwerking	  heeft	  op	  de	  hele	  
gemeenschap.	  Mensen	  bezoeken	  de	  soepkeuken,	  maar	  er	  wordt	  ook	  eten	  rondgebracht	  
naar	  mensen	  die	  niet	  kunnen	  of	  durven	  te	  komen.	  De	  mensen	  zijn	  elke	  dag	  blij	  met	  de	  
waterput	  en	  de	  moestuin	  en	  er	  zijn	  nog	  genoeg	  plannen	  om	  House	  Rebekah	  een	  steeds	  
grotere	  rol	  te	  geven	  in	  de	  community,	  bijvoorbeeld	  door	  het	  opstarten	  van	  hygiënelessen	  en	  
andere	  maatschappelijke	  cursussen.	  	  

 

	  
De	  Rommelmarkt	  van	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel	  komt	  er	  weer	  aan!	  

zaterdag	  20	  mei	  2017	  van	  09:30	  t/m	  16:00	  uur	  
De	  straten	  rondom	  het	  Kerkelijk	  Centrum	  op	  de	  J.A.	  Beyerinckstraat	  in	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  
IJssel,	  zullen	  weer	  gevuld	  zijn	  met	  ruim	  80	  kramen.	  
De	  rommelmarkt	  wordt	  al	  voor	  de	  41ste	  keer	  gehouden!	  
De	  markt	  staat	  bekend	  om	  de	  kwalitatief	  goede	  spullen	  die	  verkocht	  worden.	  Van	  te	  voren	  
wordt	  alles	  gesorteerd	  na	  gekeken.	  	  
	  
Er	  is	  voor	  iedereen	  wat	  te	  vinden;	  er	  is	  een	  plantenmarkt,	  vers	  fruit	  te	  koop	  en	  natuurlijk	  
kunt	  u	  terecht	  voor	  een	  lekkere	  oliebol	  of	  bak	  patat.	  
Op	  de	  markt	  kunt	  ook	  even	  uitrusten	  en	  genieten	  in	  de	  koffiehoek.	  
’s	  Middag	  wordt	  er	  een	  veiling	  gehouden	  van	  antieke	  spullen.	  
	  
De	  rommelmarkt	  wordt	  georganiseerd	  door	  de	  Hervormde	  Gemeente	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  
IJssel.	  
De	  opbrengst	  van	  de	  rommelmarkt	  wordt	  voor	  het	  merendeel	  besteed	  aan	  een	  tiental	  
goede	  doelen,	  er	  is	  ook	  een	  gedeelte	  voor	  de	  eigen	  gemeente.	  
	  
Stichting	  Masakhane	  is	  al	  10	  jaar	  lang,	  één	  van	  de	  vele	  goede	  doelen.	  Kom	  dus	  zaterdag	  20	  
mei	  naar	  Nieuwerkerk	  aan	  den	  IJssel	  en	  steun	  de	  goede	  doelen!	  
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Masakhane	  op	  het	  WK-‐Adoptiekids	  

Op	  17	  juni	  staat	  Masakhane	  voor	  het	  eerst	  met	  een	  kraampje	  op	  het	  WK-‐Adoptiekids.	  Dit	  
wordt	  gehouden	  op	  Sportpark	  Blankensteijn	  in	  Vianen.	  Er	  zijn	  tal	  van	  nieuwe	  producten	  in	  
de	  kraam	  aanwezig,	  waaronder	  vlaggen,	  groot	  en	  klein,	  maar	  ook	  allerlei	  nieuwe	  producten	  
uit	  Zuid-‐Afrika.	  Ook	  zal	  dan	  ons	  kookboek	  klaar	  zijn,	  wat	  we	  uitgeven	  ter	  gelegenheid	  van	  
ons	  10-‐jarig	  jubileum.	  	  
En	  natuurlijk	  zullen	  we	  ook	  weer	  op	  verzoek	  bij	  jong	  en	  oud	  de	  Xhosa-‐dots	  aanbrengen.	  	  
Bent	  u,	  ben	  jij	  nieuwsgierig	  geworden?	  Kom	  dan	  zeker	  langs!	  	  
	  

 

Interview	  (schriftelijk)	  met	  een	  	  Cluster	  Care	  medewerker	  

De	  volledige	  tekst	  van	  het	  interview	  staat	  op	  de	  website	  
	  
We	  hebben	  14	  Child	  (of	  Cluster)	  Care	  Workers	  (hulp/zorgverleners)	  in	  Mabopane	  (waar	  
Winterveldt/Mmakaunyane	  bij	  hoort),	  2	  Care	  Workers	  in	  Haamnskraal.	  Elke	  Care	  Worker	  
begeleid	  15	  gezinnen.	  In	  totaal	  begeleiden	  we	  op	  dit	  moment	  240	  gezinnen.	  
	  
Hoe	  worden	  gezinnen	  bij	  het	  Cluster	  Care	  project	  aangemeld?	  	  
De	  gezinnen	  hebben	  met	  veel	  problemen	  te	  kampen.	  Als	  we	  aan	  het	  werk	  gaan,	  nemen	  we	  
een	  straat	  en	  lopen	  we	  van	  huis	  naar	  huis	  om	  te	  zien	  waar	  (de)	  kinderen	  zijn.	  	  
Vaak	  worden	  we	  gebeld	  door	  de	  vrouwen	  van	  het	  Lifehouse	  (bv	  Dimakatso	  van	  House	  
Rebekah).	  Zij	  signaleren	  de	  noden	  van	  de	  kinderen.	  Vervolgens	  gaan	  wij	  bij	  hun	  familie/huis	  
langs	  en	  wij	  registreren	  het	  gezin	  voor	  hulp.	  
	  
Kun	  je	  de	  hulpverlening	  aan	  een	  gezin	  omschrijven?	  
Onze	  hulp	  bij	  de	  gezinnen	  thuis	  wordt	  wekelijks	  gedaan.	  Ons	  belangrijkste	  doel	  is	  het	  
beschermen	  van	  het	  kind.	  Wij	  proberen	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  ouders	  /voogd	  van	  het	  kind	  
(kinderen)	  goed	  geïnformeerd	  zijn	  en	  uitgerust	  zijn	  met	  tools	  om	  goed	  te	  zorgen	  voor	  hun	  
kind.	  Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  het	  kind	  opgroeit	  in	  een	  omgeving	  die	  zowel	  de	  fysieke	  als	  
emotionele	  ontwikkeling	  stimuleert.	  Dat	  de	  veiligheid	  van	  de	  kinderen	  centraal	  staat.	  
	  
Wat	  vind	  je	  leuk	  aan	  je	  werk?	  
Voor	  mij	  is	  het	  mijn	  leven.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  vereist	  het	  dat	  je	  met	  je	  hart	  werkt.	  Met	  
het	  juiste	  hart	  en	  de	  juiste	  houding	  zijn	  we	  in	  staat	  om	  heel	  ver	  met	  de	  gezinnen	  te	  komen.	  
Het	  goede	  werk	  vloeit	  dan	  door	  in	  de	  gezinnen.	  
	  
Wat	  is	  het	  moeilijk	  op	  het	  werk?	  
We	  kunnen	  niet	  altijd	  aan	  de	  fysieke	  en	  materiële	  behoeften	  voldoen.	  Ik	  vind	  het	  moeilijk	  als	  
ik	  zie	  dat	  er	  nood	  is	  in	  de	  gemeenschap	  en	  er	  van	  ons	  verwacht	  wordt	  dat	  wij	  direct	  deze	  
fysieke	  nood	  oplossen	  (hieraan	  voldoen).	  
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Noot	  van	  Sanet	  Fagan,	  directrice	  van	  SA	  Cares	  for	  Life:	  
De	  gemeenschap	  is	  de	  beste	  plek	  voor	  kinderen	  om	  op	  te	  groeien;	  maar	  de	  toenemende	  
problemen	  van	  HIV	  en	  AIDS	  betekenen	  dat	  de	  gemeenschappen	  steun	  nodig	  hebben	  om	  
voor	  hun	  wezen	  en	  kwetsbare	  kinderen	  te	  zorgen.	  	  
Dit	  heeft	  er	  toe	  geleid	  dat	  SA	  Cares	  for	  Life	  (de	  moederorganisatie),	  een	  module	  heeft	  
ontwikkeld	  (Cluster	  Care)	  die	  resulteert	  in	  goede	  praktijkervaringen.	  Dit	  programma	  wordt	  
nu	  	  ingezet	  in	  het	  hele	  land.	  
Onze	  module	  Cluster	  Care	  reikt	  tot	  diep	  in	  de	  gemeenschappen	  en	  is	  gebaseerd	  op	  een	  
holistische	  benadering	  van	  de	  behoeften	  van	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  getroffen	  zijn	  door	  
HIV	  /	  AIDS.	  

 

 


