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Nieuwsbrief 28 – mei 2019  

Stand van zaken in onze projecten 

Door de instabiele politieke situatie van de afgelopen jaren is de economie in Zuid-Afrika sterk 

achteruitgegaan. De kosten voor het levensonderhoud en elektriciteit zijn flink duurder geworden. 

De hulpvraag binnen onze projecten is hierdoor het afgelopen jaar ook iets gewijzigd. Naast de hulp 

aan wezen, kwetsbare kinderen en gezinnen getroffen door HIV/Aids, zien we dat armoede 

toeneemt. Steeds meer mensen zijn werkeloos. Ze hebben moeite om voor hun gezin te zorgen. 

Werkgelegenheidsprojecten 

Samen met onze partnerorganisatie SA Cares for Life werken we dit jaar daarom hard aan 

werkgelegenheidsprojecten en educatie. Masakhane ondersteunt al langere tijd het werk dat SA 

Cares doet in de regio Mmakaunyana (een township in de buurt van Pretoria). Hier staat onder 

andere het wijkgebouw House Rebekah, van waaruit meerdere dagen per week een soepkeuken 

wordt gerund. Naast het Rebekah huis staat een tweede huis. Tijdens ons werkbezoek in november 

vorig jaar, is de buitenkant van dit huis blauw geverfd door de vrouwen uit de omgeving. SA Cares wil 

hier namelijk graag gaan starten met een “skills lab”, een gebouw waar ze diverse vaardigheden 

(verder) kunnen ontwikkelen. Er komen naaimachines voor de dames, ze gaan er computerles geven 

en ook het beter leren beheersen van de Engelse taal en sollicitatievaardigheden gaan ze aanbieden. 

Verder kan er voorlichting gegeven worden aan jonge vrouwen over hygiëne en HIV. Daarnaast 

hebben ze plannen voor een babyopvang, waardoor de moeders hun handen vrij hebben om te leren 

en werken. Afgelopen maand is de binnenkant van het huis geverfd. We houden jullie op de hoogte 

van de ontwikkelingen. 
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Moestuin 

De dames uit de gemeenschap komen nog steeds graag werken in de 

moestuin bij ons wijkcentrum. Het gaat erg goed. De opbrengst wordt 

verwerkt in de soepkeuken en verder verdeeld onder de families. Zo 

profileert de wijde omgeving van de tuin.   

Nieuwe kleuterjuf 

Ons early learning center ofwel kleuterschool heeft twee lokalen. 

Afgelopen jaar was er een vacature voor een nieuwe juf voor de 3 tot 4-

jarigen. De ouders wilden graag dat ze uit de eigen gemeente geworven 

werd. En dat is gelukt, Pertunia vormt samen met juf Mirriam een goed onderwijsteam op school. 

Afgelopen jaar hebben we nieuwe speeltoestellen aangeschaft en een afdak voor schaduw geplaatst.  

Jongeren en sport 

De jongeren uit de buurt weten de weg naar house Rebekah ook 

steeds meer te vinden. Ze ontmoeten elkaar daar, maken er samen 

muziek en sporten er. Ze waren ontzettend blij met de 

voetbaltenues en voetbalschoenen die we meebrachten uit 

Nederland. De coach die ze in dienst hadden, kon elders een 

betere baan krijgen. Erg jammer, maar begrijpelijk. Vandaar dat ze 

nu op zoek zijn naar een vader uit de buurt die jongeren wil 

trainen.  

Waterpomp gesloten 

Begin april kregen we van een verdrietige Queen (coördinator House 

Rebekah) het bericht dat de compressor van de waterpomp was gestolen. 

Een ramp voor de tuin, school en soepkeuken. En natuurlijk ook voor de 

bewoners van het township. Gelukkig kon met een kleine bijdrage van onze 

donateurs de schade worden hersteld. En is ook een steviger slot op het hek 

geplaatst.  
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Opbrengst kerstactie voor schaduw 

In december hebben donateurs en kerken gul gereageerd op onze oproep voor een donatie voor 

schaduw in de tuin van de kleuterschool ofwel early learning center. Wij hebben € 3.231,- ontvangen. 

In overleg met SA Cares (en na het inzien van offertes) hebben we € 3.350,- overgemaakt voor het 

schaduwdak én dak herstel van het schoolgebouw. De kinderen kunnen in de brandende zon nu toch 

lekker buiten spelen. Wij danken iedereen zeer hartelijk voor hun gift. 

 

   
 

 

 

Nieuw project: Schoolbus voor Plastic City 

Pal naast een luxe wijk in Pretoria is de sloppenwijk ’Plastic city’ ontstaan. Plastic city ziet eruit als 

een soort vluchtelingenkamp en dankt zijn naam aan het plastic en golfplaten waarvan de huisjes zijn 

Resultaten 2018 

- 55   kinderen krijgen les en maaltijd op kleuterschool 

- 15   kinderen geslaagd en doorgestroomd naar basisschool 

- 30   families geholpen via Cluster Care project 

- 120 kinderen geholpen via Cluster Care project  

- 40   kinderen beschermt tegen misbruik 

 

- 360 voedselpakketten uitgereikt 

- moestuin verder uitgebreid 

- 210 dagen maaltijd uitgereikt via soepkeuken 

- afdak voor schaduw bij kleuterschool aangelegd 

- speeltoestellen voor kleuterschool aangeschaft 

- 2e leerkracht aangenomen voor kleuterschool 

- werkbezoek gebracht aan onze projecten  
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gemaakt. Mensen leven er onder erbarmelijke omstandigheden. 

SA Cares helpt de mensen en is hier vorig jaar gestart met het 

Cluster care programma. De grootse wens en behoefte van de 

mensen was educatie voor hun kinderen. Want zonder scholing 

heb je geen toekomst. Voor de kinderen tot zes jaar plaatst SA 

Cares een kleuterschool op het terrein gemaakt van 

zeecontainers. De oudere kinderen kunnen naar een school aan 

de andere kant van de stad. Zij moeten dan wel zelfstandig met 

het openbaar vervoer. Dit is elke dag opnieuw een grote zorg 

van de moeders. De dagelijkse rit met de bus is namelijk heel 

onveilig voor kinderen. Daarom wil SA Cares een eigen schoolbus aanschaffen. Een chauffeur 

(afkomstig uit de eigen city) wordt opgeleid en brengt de kinderen dan veilig uit en thuis. Onderweg 

krijgen ze een ontbijt.   

 

Help mee deze wens in vervulling te laten gaan. Doneer of kom zelf in actie om geld in te zamelen. 

Voor inspiratie en tips voor het organiseren van een leuke actie kijk eens op onze site bij organiseer 

een actie.  

 

 

 

Actie: haarvlechten in de kleur van de vlag 

Help kids naar school met stoere vlechten op het WK Adoptiekids! 

Op 22 juni wordt het WK Adoptiekids georganiseerd. Een voetvaltoernooi 

voor adoptiekinderen in Nederland. Wil jij tijdens het toernooi ook met 

de kleuren van jouw land in je haar lopen? Bestel dan nu de kleuren van 

jouw vlag.  

De kosten bedragen € 5,- + verzendkosten voor het toesturen van los 

haar wat je zelf kunt invlechten. Voor € 10,- + verzendkosten ontvang je 

kant en klaar vlechten. Uiteraard kun je de vlechten ook bestellen als je 

niet meedoet met het voetbaltoernooi.  

Mail je bestelling naar mariette@stichting-masakhane.nl. 

Meer over deze actie vind je op onze facebookpagina. De 

opbrengst gaat naar een schoolbus die we sparen voor de 

kinderen van Plastic City. (Zie eerder bericht in deze 

nieuwsbrief).   
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Wijnsafari  

Al een aantal keer heeft Masakhane een succesvolle wijnsafari 

georganiseerd. Een heerlijke proeverij van Zuid-Afrikaanse wijnen. Dat 

kan ook bij jou in de buurt. Heb je een gratis of goedkope locatie en kun 

je minimaal 25 mensen bij elkaar brengen, mail ons dan via 

Jaco@stichting-masakhane.nl en wij verzorgen een gezellige wijnsafari. 

De opbrengst gaat uiteraard naar onze projecten in Zuid-Afrika.  

 

 

 

Pauluskerk Wezep zamelt geld in voor Masakhane  

Op 31 maart was Masakhane uitgenodigd in de 

Pauluskerk in Wezep. Al ruim een jaar zamelt de 

kinderkerk daar geld in voor de projecten van 

Masakhane. Masakhane was deze zondag het 

diaconale doel van de gehele collecte. We mochten 

tijdens de dienst een korte presentatie laten zien 

van het werk wat wij steunen in Zuid-Afrika. In de 

hal van de kerk hadden we een tafel ingericht waar 

mensen na afloop meer informatie konden krijgen 

en Zuid-Afrikaanse spulletjes konden kopen voor het 

goede doel.  

De kinderen hebben tijdens de dienst een prachtig 
Twister Spel gemaakt voor de kinderen in Zuid- 
Afrika en een mooie slinger voor in de kleuterschool 
in Mmakaunyana.  

 
Tijdens deze dienst heeft de kerk het prachtige bedrag van bijna € 1.000,- bij elkaar verzameld! We 
zijn natuurlijk erg blij met dit prachtige bedrag en willen dan ook (nogmaals) alle mensen bedanken 
die hier een bijdrage aan hebben geleverd.  
 
Wil je ook in jouw kerk geld inzamelen voor Masakhane? Stel Masakhane voor als goed doel bij de 
diaconie! Wij helpen je graag met verstrekken van meer informatie en presentatiemateriaal.   
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Toelichting boekjaar 2018 

 

We hebben financieel gezien een gezond en voorspoedig jaar achter de rug.  
De donateursbijdage is in 2018 weer hoger dan de voorgaande jaren en bedroeg € 7.926,-. We 
hebben een stabiele groep met vaste donateurs waarin jaarlijks een zeer beperkt aantal mutatie 
plaatsvindt. Het bedrag dat we ontvangen aan giften is historisch grillig, in 2018 is dat niet anders en 
bedroeg € 8.863,39. De eindejaar actie heeft € 3.271,- opgeleverd.  
 
We willen alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun steun en 
hopen ook in 2019 weer op deze steun te kunnen rekenen.  
 
In 2018 hebben we de projecten, conform het contract met SA 
Cares for Life, met € 15.000,- ondersteund. Daarnaast hebben 
we € 5.966,- aan incidentele projecten van hen gefinancierd, te 
weten:  

- speeltoestellen Early Learning Center: € 1.500,- 

- bijdrage in family house: € 1.000,- 

- bijdrage in realisatie afdak en dak herstel: € 3.350,- 

- samenstelling voedselpakketten tijdens ons bezoek aan SA 
Cares: € 116,- 

 
Het jaar is afgesloten met een saldo van € 10.925,18. Dit past in onze doelstelling om financiële 
middelen niet op te potten, maar ontvangen giften en donaties zo spoedig mogelijk ten goede te 
laten komen van de activiteiten van SA Cares for Life. 
 
Over onze financieel situatie zijn we volledig transparant. De volledige verantwoording staat op onze 
website en is bereikbaar via deze link https://stichting-masakhane.nl/anbi/financiele-rapportage-
2018/. Mocht je naar aanleiding daarvan vragen hebben, stuur dan een email aan info@stichting-
masakhane.nl. 
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