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Nieuwsbrief 32 – februari 2021 

Een beeldverslag van verschillende acties  

 

Covid-19 raakt mensen ongekend hard in Zuid-Afrika. Dat betekent dat SA Cares for 

Life nog steeds voedselpakketten uitdeelt aan kinderen en gezinnen in haar 

projecten.  

Het einde van het schooljaar 

is in Zuid-Afrika vlak voor 

kerst. Voor de kleuters van 

het Early Learning Center 

was er een heus diploma en 

een feest.  

Alle kinderen in de projecten 

van SA Cares for Life 

ontvangen met kerst een 

speciaal kerstcadeau. In 

Mmakaunyane vierden 153 

kinderen op samen kerst.   
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Eind november hebben de bewoners van 

Plastic View een opruimactie 

georganiseerd. Straat voor straat en ook 

buiten het ‘dorp’ haalden meer dan 100 

mensen uit het dorp al het afval op 

Ook de groentetuintjes blijven een succes, 

vooral als er geoogst kan worden! 

 

 

Het dak van het early learning centre in Mmakaunyane is in de vakantieperiode 

gerepareerd. Volgende week kunnen de kinderen weer naar school. 
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Eind december werd de schoolbus onverwachts voor een heel andere rit ingezet. 

De ambulance kwam niet opdagen en met spoed heeft de schoolbus een zwangere 

vrouw uit Plastic View naar het ziekenhuis gebracht. Moeder en baby zijn gezond! 

 

Samen met jullie hebben we in de afgelopen kerstperiode 

1.200 euro voor de verzorgingspakketten voor jongeren 

opgehaald. Hiermee zijn 80 rugzakken gevuld en 

uitgedeeld aan de tieners van Mmakaunyane.  

De zorgwerkers van SA Cares for Life hebben bij het 

uitreiken meteen voorlichting gegeven over persoonlijke 

hygiëne. Een mooi steuntje in de rug tijdens deze 

pandemie. Dank voor jullie bijdrage!!! 

 

Bericht van Sanet Fagan, directeur SA Cares for Life  

Het jaar 2021 is voor SA Cares for life gestart met veel dezelfde problemen als in 

2020. Zo is er die pasgeboren baby zonder ouders of een tweeling van 3 jaar die een 

huis nodig heeft. Er zijn nieuwe plaatsen in Pretoria waar een sloppenwijk ontstaan. 

In de bestaande sloppenwijken neemt de nood toe: honger, armoede, ziekte… 

Overleven we dit wel?  

Het pakket bestond uit:  

• rugzak 

• tandenborstel 

• tandpasta 

• zeep 

• deodorant 

• mondkapje 

• maandverband 
voor de meisjes 

http://www.projecthulp-masakhane.nl/
mailto:info@projecthulp-masakhane.nl
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Soms neemt de angst bezit van mij. Ik ben bang 

om de verkeerde mensen te helpen, ik ben bang 

om zonder geld te zitten, ik ben bang om een fout 

te maken, ik ben bang dat ik ziek zal worden en 

dood zal gaan, ik ben bang ...  

Een simpel woord houdt mij staande…. liefde. 

Binnen ons team bij SA Cares for Life blijven we 

vasthouden aan onze belofte. We zullen blijven 

dienen in liefde en met liefde.  

Dank voor jullie liefdevolle boodschap uit 

Nederland aan het einde van het jaar. Wij hopen 

dat iedereen die ons helpt dichtbij en ver weg 

liefde mogen ontvangen en verder verspreiden. 

Wees niet bang in deze onzekere tijden... blijf 

gewoon van elkaar houden.  

Sanet Fagan, directeur SA Cares for Life 

 

Toelichting jaarafsluiting 2020 

Inkomsten 

Masakhane is het boekjaar 2020 gestart met een banksaldo van 38.414,07. Dit 

bedrag is inclusief een reservering voor de schoolbus van 24.752,26. 

 

De bijdrage van onze vaste donateurs is dit jaar 8.637,50 euro. Dit is een lichte 

daling ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd voelen we ons gezegend met een zeer 

stabiele groep van vaste donateurs die continuïteit bieden. Dank voor uw bijdrage! 

 

In 2020 heeft Masakhane in totaal 43.051,80 euro aan giften ontvangen. Naast 

algemene giften hebben we veel giften ontvangen tijdens specifieke acties. Een 

aantal van onze acties dit jaar waren:  

 

• Januari-september: Schoolbussie-actie voor de kinderen van Plastic View 

• Koningsdagactie: tijdens de coronapandemie heeft SA Cares hiervoor 

noodpakketten met voedsel kunnen uitdelen aan mensen die gedurende de 

strenge lockdown ltekort aan eten hadden en voor waterpunten voor hygiëne. 

• Vaderdagactie ‘Vaders voor Vaders’: voedselbonnen voor Zuid-Afrikaanse 

vaders als Vaderdag cadeau voor een Nederlandse vader   

• Augustus-september: Actie om een m2 bij te dragen aan het project Power of 

the Fathers in Cullinan 

• Eindejaarsactie: de tieners van in Mmakaunyane ontvingen een 

verzorgingspakket. 

 

http://www.projecthulp-masakhane.nl/
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Al deze bedragen met uitzondering van de giften van de eindejaarsactie zijn in 

financieel jaar 2020 overgemaakt aan SA Cares for Life.  

 

Uitgaven 

Masakhane en SA Cares for Life hadden voor 2020 afgesproken om 20.000 Euro op 

jaarbasis over te maken. Daarnaast hebben we SA Cares for Life op projectbasis 

met maar liefst 54.620 Euro gefinancierd. Voor de schoolbus was dit een bedrag van 

49.500 euro. Voor de koningsdag- en  vaderdagsactie totaal 3.300 euro. En tenslotte 

ontving SA Cares for Life voor Power of the Fathers een bedrag van 1.840 euro.  

 

De fondswervingskosten zijn vrijwel volledig veroorzaakt door de werving van 

fondsengelden voor de schoolbus. Zowel in 2019 als in 2020 zijn daarvoor kosten 

gemaakt. 

Eind 2020 hebben we het jaar afgesloten met een banksaldo van 10.945,89 Euro. 

 

 Meer informatie kunt u vinden op op onze website https://stichting-masakhane.nl/ 
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Oproep tot Actie 

De Coronacrisis laat diepe sporen achter in Zuid Afrika. Er leefden al veel mensen 

onder de armoedegrens, dit aantal is enorm gegroeid de afgelopen maanden. 

Ook hier in Nederlands is er nog steeds een lockdown. Dat betekent dat er veel 

inkomsten voor stichting Masakhane wegvallen. Met name ons kraamverkoop tijdens 

verschillende evenementen.Daarom vragen we jullie, jong en oud:  

 

KOM IN ACTIE! 

 
• Breng flessen weg voor plastic city 

• Vraag je lokale supermarkt of de doneerpaal bij de flessenautomaat voor 

stichting Masakhane mag zijn. Plastic flessen voor Plastic View. 

• Schrijf je diaconie aan of zij een jaarlijkse collecte willen inplannen voor 

stichting Masakhane of een eenmalige donatie willen doen. 

• Stuur een aanvraag naar je plaatselijke kringloopwinkel met de vraag voor een 

donatie. Vaak is hier een concreet doel voor nodig. Wij willen hier graag over 

meedenken. 

• Maak met het gezin een vastenactie voor Masakhane. De vastenperiode loopt 

van 17 februari tot en met zaterdag 3 april. 

• Verkoop rond koningsdag je spullen digitaal of voor de deur – voor het goede 

doel. 

• Laat ons weten wat je doet. Wij denken graag mee en delen de actie natuurlijk 

op social media! 

 

 

 

Heb jij kennis over zonnepanelen? 

Wij zijn op zoek naar iemand met kennis en kunde op het gebied van zonnepanelen.  

Voor meerdere projecten lijken zonnepanelen een goede oplossing voor de 

energiegarantie.  

Heb jij kennis van of ken je iemand die dat heeft? Of weet je projecten in Nederland 

die in Zuid-Afrika graag zonnepanelen mee willen financieren? 

Dan horen wij dat graag!  

Neem contact met ons op via: info@stichting-masakhane.nl 

Rekening nummer (IBAN): NL51 TRIO 0197844006 

tnv Stichting Masakhane, Gouda 
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Even voorstellen: Russell-John Fagan  

I was born in Pretoria in 1970, and from an early age was exposed to what we call 

today Gender Based Violence. My mother married my first step father when I was 5 

years of age, and for the next almost ten years I witnessed and was physically, 

mentally and emotionally abused. The only reason I am sharing this is because I am 

the founder of Power of the Father so I understand and relate firsthand the effects 

of Gender Based Violence, which we in Power of the Father address during our Life 

Skills sessions. I have no regret related to my past because it made me the man I am 

today, and I can see how in spite of the past I have so much to give to the 

communities I have been called to serve.  

My role in SA Cares for Life and Power of the Father are multiple. I am currently 

the Chairperson and a Director of SA Cares for Life. My portfolio as Director is 

Finance and related to Power of the Father, I am the Founder, Project Director and I 

manage the Plot 91 Program where we mentor and uplift men through life skills, soft 

skills and skills training.  

One of the men that I have been mentoring from the inception is a young man, 

husband and father called Francios Malan. He is also one of the men I am currently 

doing business mentorship. ( I have a Degree in Business) On our plot in Cullinan we are 

starting small business to generate work opportunities, Skills Training, Mentorship 

and Business Mentorship. Francios is our champion in Cullinan and is a vital part of 

my team.  

Here is his thoughts...  

“Power of the Father basically means a lot to me. In the beginning I thought it was 
just words, and you think that people are just talking. However, at the end of the 
day, I was in a place in my life where I was drowning and feeling worthless and 
after a few sessions with Russell, well it did not take long for the Lord to grab me a 
show me that I am worth everything.  

I learnt that I cannot lie down but I must stand up and believe, not worry about the 
day of tomorrow, but rather focus on today on the now and to make difference now 
not waiting for others to make a difference. There is so much that can be said, and 
I get so excited when I start to think about the difference I can do for others and 
how I can uplift others. I don’t know how to put it in words, but the difference which 
happened suddenly in my life is exciting. Things started to fall in place, and I can 
see Gods plan for my life, the one day it is just a day the next things fall in place 
like a puzzle. So, Power of the Fathers means everything to me as it taught me 
how to be a man again, showed me how to be myself again, not just myself but a 
better version of myself. So I believe that this is the Lords plan, for us to be men 
again, to have an income again and too further serve Him.”  
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If I look at the past 6 years of Sanet’s involvement as Managing Director there is one 

thing that stands out, and that is relationships. SA Cares for Life and its 

relationship with Masakhane goes back long before Sanet and I came along, 

however the way we were accepted and made part of the Masakhane family from the 

beginnig is evident of the heart of Masakane. What we are doing together to make a 

difference in peoples lives is done because of the Family Bond we experience.  

To those faces I do not know, but who are the real saints, 

you the sponsors I would like to mention a few things from 

our perspective. You are not just a financial sponsor, you 

are all a sponsor for LIFE, HOPE and DIGNITY. The funds 

you donate to our cause brings life, hope and dignity to so 

many people. We as SA Cares for Life are the fortunate 

ones who experience this on daily basis, we see a mom 

who can be taken to the hospital to deliver her baby 

because there is a vehicle that can take her. The chance 

that her baby would have survived a shack birth is slim. We 

see the husband that can take his mentally ill wife to an 

institution because SA Cares for Life is in a position to 

help. The young boys and girls who can go to House Rebekah for a meal and safe 

haven. There are so many examples it would take a day to mention, BUT in short, 

you as sponsor are the blood that runs through our veins and gives us the much 

needed resources to function. I thank you on behalf of every person who has and 

will still benefit from your generosity, from every father who can put food on the table, 

from every mom who places a dress on her daughter shoulders and every staff 

member who are actually the extensions of you.  

Thank you for the privilege to share with you and for the voice you will be on our 

behalf in the Netherlands. It is my dream to be able to come to you in the future and 

share our stories with you face to face.  

Many blessings from all of us in SA 

 

 

U kunt hier een youtube film over Power of the Father vinden. 

 

http://www.projecthulp-masakhane.nl/
mailto:info@projecthulp-masakhane.nl
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COVID-19 in Zuid-Afrika 

In Zuid-Afrika is de tweede golf corona besmettingen achter de rug. Wekenlang lag 

het aantal besmettingen per dag tussen de 15.000 en 20.000. Op dit moment is dat 

rondom de 5000 per dag.  

Sinds 2 februari gelden er wat versoepelingen in lockdown fase 3. Zo mag er weer 

alcohol verkocht worden en mogen er weer kleine religieuze bijeenkomsten 

gehouden worden. Op 1 februari kwamen de eerste 1 miljoen vaccins aan in Zuid-

Afrika. Als eerste groep worden de zorgmedewerkers gevaccineerd, in de tweede 

groep vallen bijvoorbeeld de chauffeurs van de vele taxi’s. Klinkt voor ons misschien 

raar, maar voor Zuid-Afrika best logisch.  

Zuid-Afrika verwacht dit jaar het grootste gedeelte van de bevolking in te enten. 

Laten we hopen en bidden dat dit ook daadwerkelik gaat gebeuren.  

President Ramaphosa geeft elke maandag een nieuwsbrief uit, deze kun je ook 

ontvangen in je mailbox. Begin februari schreef hij nog over de veerkracht van de 

Zuid-Afrikanen maar ook van het hele continent Afrika in deze crisis. Er zijn genoeg 

problemen en negatieve gevolgen van de corona crisis, aan de andere kant geeft het 

ook moed om te zien hoe veerkrachtig en positief de mensen in Zuid-Afrika zijn. 

Wil je nieuws uit Zuid-Afrika volgen, dan kan dat op https://www.news24.com of door 

de News24 app te downloaden. Ben je geïnteresseerd in de wekelijkse nieuwsbrief 

van president Ramaphosa, klik dan hier. 
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