Nieuwsbrief 33 – juni 2021
Lopende acties en nieuwe ideeën
Op dit moment lopen er twee acties voor Masakhane, de Vaderdagsactie voor Zondag 20 juni en de
actie SAIL4SA

Vaderdag voor een vader hier en een vader in Zuid-Afrika
Wat geef jij voor Vaderdag op 20 juni?
Wij hebben een origineel cadeau: Voedselvoucher Vaders voor Vaders!
De nood is nog steeds hoog in Zuid-Afrika. Geen inkomen betekent geen geld om eten te kopen. Elke
vader wil zijn gezin te eten geven. Met deze voedselvoucher geeft jouw vader een vader in ZuidAfrika geld om eten te kopen. Daar word je toch blij van!
Het werkt zo:
ü
ü
ü
ü

Je kunt kiezen uit een voedselvoucher van: € 10,- € 15,- of € 25,-.
SA Cares for Life deelt de waarde van de voucher via SMS met een vader in Zuid-Afrika.
Deze vader kan hiermee de benodigde inkopen voor zijn familie te doen.
Jouw vader krijgt symbolisch een oorkonde.

Net als afgelopen jaar is de Voedselvoucher Vaders voor Vaders
exclusief verkrijgbaar bij Masakhane.
-

-

Stuur een mail naar info@stichting-masakhane.nl. Geef
aan hoeveel voedselvouchers je wilt en voor welk
bedrag. Noteer ook je naam, mailadres en
telefoonnummer.
Je ontvangt een tikkie voor het gekozen bedrag.
Na betaling mailen wij de symbolische voedselvoucher
naar je toe. Deze kun je zelf printen of (duurzaam)
digitaal aan je vader geven.

Meer uitleg over deze actie en andere originele cadeaus lees je
hier op onze site www.stichting-masakhane.nl
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Actie Sail4SA
De tweeling Sim en Nomvula van 9 jaar uit Rotterdam
hebben een zeil-sponsortocht Sail4SA voor Masakhane
georganiseerd.
Voor veel kinderen in Zuid-Afrika zijn de gevolgen van
corona ingrijpend. Ze gaan met honger naar bed, of kunnen
niet meer naar school. Er is geen geld meer is voor boeken,
de busreis of een schooluniform. Sim: “En daarom gaan we
zo veel mogelijk rondjes op de Kralingse Plas zeilen om geld
op te halen voor deze kinderen”.
Het sponsorgeld bedoeld voor de kinderen van Plastic City
en Mmakaunyane: een gezonde maaltijd en de kinderen
weer terug naar school helpen. De zorgmoeders van het
clustercare project, die de kinderen kennen, spelen hierbij
een belangrijke rol. Eigenlijk zou de zeil-sponsortocht in juni
plaatsvinden op de Kralingse Plas in Rotterdam. Maar
Nomvula heeft haar pols gebroken en zit op dit moment in
het gips. Nomvula: “We hebben Sail4SA samen bedacht en we willen heel graag samen zeilen. Nu
wordt het 5 september” (of als het weer niet zo goed is, 19 september).
Meedoen kan op drie manieren:
1. Zeil mee: Kinderen die het leuk vinden, kunnen meezeilen en sponsors zoeken.
Belangrijk is dat je een zeildiploma Jeugdzeilen 1-1 in een Optimist hebt. En dat je nog
dit jaar hebt gezeild. Als je mee wilt doen, dan kun je je opgeven via
info@zeilschooldelelie.nl
2. Deel mee: Deel de actie #Sail4SA via sociale media om er meer bekendheid aan te
geven. Op Facebook is er een evenement
Sail4SA waar u kunt aangeven dat u interesse
hebt en dit kunt delen. Via instagram kunt u
Sail4Sa volgen. Zo kunnen Nomvula en Sim
meer sponsors vinden die ook mee willen
doen.
3. Sponsor Sim en Nomvula: Het is de
bedoeling om zo veel mogelijk rondjes te
zeilen. Sponsoren kan corona-proof per
ronde of met een vast bedrag. U kunt dit
overmaken op rekeningnummer (IBAN):NL51
TRIO 0197844006 tnv Stichting Masakhane,
Gouda onder vermelding van Sail4SA
Het filmpje waar Sim en Nomvula de actie introduceren is
hier te vinden. Meer informatie over project en over de
Stichting Masakhane: www.stichtingmasakhane.nl/Sail4SA
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Nieuws van onze projecten in Zuid-Afrika
House Rebekah
Het aantal kinderen dat een warme maaltijd krijgt bij de soepkeuken van House Rebekah in
Mmakaunyane is de afgelopen periode toegenomen en ligt nu rond de 90 kinderen.

Elke week als eerste in de rij

Na cycloon Eloise, moest House Rebekah worden opgeknapt en is in de afgelopen maanden zowel
van binnen als van buiten geverfd. Het Early Learning Centre naast House Rebekah biedt voor veel
kleuters structuur aan de dag. Er zijn 2 lokalen en een pleintje met een speeltoestel buiten. Tussen
de 2 gebouwen ligt de waterput, die veel gebruikt wordt door de gehele gemeenschap.

House Rebekah is opgeknapt en geverfd

De kleuterschool,,het early learning centre by House Rebekah
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Spelen voor House Rebekah op het plein

Renovatiewerkzaamheden

Power of the father
De bakstenenfabriek in
Cullinan is een feit. De
eerste mannen en dame
zijn opgeleid en hebben
samen de eerste stenen
gemaakt.
Met elkaar bouwen zij nu
aan een autowerkplaats.
Hier zullen later andere
mannen of vrouwen
worden getraind en
worden hen nieuwe
vaardigheden aangeleerd.
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Blijf ook in deze tijd
Masakhane steunen om de
kansen van de kinderen in
Zuid-Afrika te vergroten.
Gezondheid, voeding, sociale
veiligheid en onderwijs zijn
belangrijke factoren voor de
ontwikkeling van elk kind.
Dit kleine meisje vertelde op
de “kleuterschool” in Plastic
View dat ze op een dag
dokter wil worden!

Actie Moederdag 2021: Moeders in Zuid-Afrika zijn verwend
“Wat een mooi cadeau! Ik heb genoeg lekkere dingen voor onder de douche. Nu kan ik een andere
moeder blij maken.” Een van de warme reacties die we ontvingen van een moeder die met
Moederdag werd verrast met de originele Beauty bon van Masakhane.
De actie heeft € 350 opgebracht. Hartelijk bedankt! 🥰
Ook voor Vaderdag hebben we een origineel cadeau. Een Diner bon maar dan net even anders. Op
de eerste pagina van deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Inspiratie voor komend jaar: actie-idee voor scholen
Komend schooljaar gaan veel (basis)scholen op zoek naar een nieuw goed doel om in de klassen voor
te sparen. Masakhane heeft diverse materialen beschikbaar om dit soort spaaracties te
ondersteunen. Wil je een basisschool benaderen? Mail dan voor meer informatie naar
info@projecthulp-masakhane.nl En wie weet kan er volgend schooljaar zelfs een speciale actie
worden georganiseerd. Ideeën voor acties zijn:
ONTBIJTACTIE
De kinderen verkopen ontbijtjes (of afhankelijk van het seizoen bijv. paaseitjes of oliebollen) aan
ouders, familie, vrienden en buren en leggen zo de link naar de voedselpakketten die worden
uitgereikt aan de gezinnen in het Cluster Care project in Zuid-Afrika. Bij een ontbijtje zit een folder
met een toelichting over Stichting Masakhane en een project dat we steunen in Zuid-Afrika.
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SPONSOR AFRIKALOOP
Rennen voor de kinderen in Zuid-Afrika! Hierbij gaan de kinderen door middel van een sponsorloop
geld ophalen. De kinderen geven dit een Afrikaans tintje met behulp van Afrikaanse attributen
(vlaggen, kleding, enz.). De sponsorloop kan op verschillende manieren ingevuld worden,
bijvoorbeeld het sponsoren voor een x-aantal rondjes of vast bedrag, maar de loop kan ook worden
uitgevoerd als "teambuildings programma": de teams strijden tegen elkaar in een estafetteloop.
KLUSSEN VERKOOP
Kinderen gaan klusjes doen tegen betaling, voor mensen in hun omgeving, bijvoorbeeld: autowassen,
boodschappen doen, oud papier wegbrengen of lege flessen inzamelen. Het verzamelen van lege
flessen op school voor het goede doel is leuk voor alle groepen en werkt vaak aanstekelijk. Welke
klas haalt de meeste flessen op?
AFRIKAANSE MUSICAL
De jaarlijkse musical wordt ingezet voor het goede doel en krijgt een Afrikaans tintje. Kinderen van
groep 7 en 8 zetten zelf het programma op. Voor de toegang worden kaartjes verkocht. De school
wordt aangekleed met projectinformatie over Afrika die ze zelf hebben opgesteld en bijvoorbeeld
kraampjes waar Afrikaans producten worden verkocht. Ze laten het publiek kennis maken met ZuidAfrika en het project dat de kinderen van uw school steunen.
(Kunst)VEILING
Producten worden geveild die beschikbaar zijn gesteld door bedrijven, ook kan dit een kunstveiling
zijn met kunst die door de kinderen zelf is gemaakt. Deze actie kan gecombineerd worden met
andere acties zoals: de Afrikaanse musical of de Afrika Projectweek.
FANCY FAIR
Kinderen nemen allemaal spullen mee die ze willen verkopen voor het goede doel. Denk aan
speelgoed dat ze niet meer gebruiken of zelfgebakken cake, koekjes, enz. Op een woensdag of
vrijdagmiddag vindt er een grote verkoop plaats voor het goede doel. Masakhane is aanwezig met
een kraam. Er wordt voor Afrikaanse sfeer en muziek gezorgd. Alles in het teken van een Afrikaanse
markt. Lokale bedrijven kunnen dit ondersteunen door producten beschikbaar te stellen.
VOLLE KAART ACTIE
De kinderen krijgen een kaart mee met 10 onderdelen vanuit de projecten die we als Stichting
Masakhane financieel ondersteunen, bijvoorbeeld de voedselpakketten, schoolspullen, dekens,
enzovoorts. De kinderen kunnen binnen hun familie en kennissen proberen deze kaart vol te krijgen.
1 volle kaart is €10,- waard. Ze kunnen op een leuke manier geld ophalen voor de projecten in ZuidAfrika en voor de gever is het ook leuk om zelf iets te kiezen.
De kaarten worden door Stichting Masakhane verzorgd. Leuke actie met weinig werk voor de school
zelf.
VASTENACTIE
Scholen zetten zich tijdens de "Vastenactie" in om andere kinderen te helpen in Zuid-Afrika en hier
met elkaar over te praten. In de lessen kan de leerkracht met de kinderen op zoek gaan naar het
antwoord op de vraag: Waarom houden we goede doelen acties? En wat kunnen we doen voor
anderen? De kinderen krijgen een "vasten actie doosje" mee waarin ze elke dag iets in doen of
hiermee geld in zamelen. Belangrijk is wel dat er in de lessen aandacht wordt besteed aan de
vastenactie. Als beloning kan de vastenactie worden afgerond met een ontbijt op school gesponsord
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door lokale bedrijven. Stichting Masakhane kan presentaties geven om samen met de school hier
invulling aan te geven.
AFRIKA PROJECTWEEK
De kinderen op school zijn een week (of 2 weken) bezig met het thema Afrika. In deze Projectweek
wordt de aandacht gevestigd op het leven, wonen en de nood in Zuid-Afrika en het werk van
Masakhane. Verkoop van producten, Afrikaans hapjes leveren geld op voor de kinderen in ZuidAfrika.
Per groep kan er een thema worden uitgewerkt, bijvoorbeeld:
wonen in een township (onderbouw/ bovenbouw)
school in Zuid- Afrika (onderbouw/ bovenbouw)
speelgoed van de kinderen in een township (onderbouw)
Nelson Mandela (bovenbouw)
Apartheid en het nieuwe Zuid-Afrika (bovenbouw)
De projectweek wordt afgesloten met een middag/avond waarbij er een promotie verkoopstand is
van Masakhane. Ouders kunnen producten kopen voor het goede doel. De week ervoor worden
allerlei sponsoracties opgezet door de kinderen, zoals een loterij, verkoop van producten
(stroopwafels, sponsorloop, ook kan er gestemd worden voor het mooiste project waarbij men voor
een euro kan stemmen; de winnende klas krijgt een prijs). Uiteraard maken we een mooi verslag van
de actie en wordt deze gepubliceerd in de nieuwsbrief van Masakhane.
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