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De pandemie raast voort. En binnen de projecten van
SA Cares for Life is nog steeds veel aandacht voor
noodhulp aan gezinnen en kinderen.
Maar er gebeurt veel meer…

Educatie voor
iedereen
SA Cares for life is bezig met het
plaatsen van ‘containers’ voor digitaal
onderwijs. Deze containers bieden voor
de gemeenschap een plek waar:
Kinderen online onderwijs kunnen
krijgen
Moeders kunnen leren lezen
Vaders leren hoe ze een cv moeten
typen
En zo kan ieder zijn of haar dromen
waarmaken.

Plot91
Binnen het project ‘Plot91’ is hard
gewerkt. Op deze plek worden mannen
en vrouwen getraind in nieuwe
vaardigheden. Met de stenen uit de
stenenfabriek is een plek gemaakt voor
reparaties van auto’s en
laswerkzaamheden. En er zijn in de tuin
een aantal bijenkorven gemaakt om te
leren bijen houden. Ook is een crèche
opgezet voor de opvang van kinderen.

De tuin in Mmakaunyane
De moestuin van House Rebekah staat weer vol groenten. En de waterpomp zorgt voor
de het nodige water in de tuin. De groenten worden gebruikt voor de maaltijden voor de
kinderen. Op 24 september is Heritage day gevierd in het Early Learning Centre. En
afgelopen week bezocht een gezondheidsmedewerker de kleuterschool om de
gezondheid van alle kinderen te checken.

Plastic View
De kinderen in Plastic View hebben van
de brandweer les gekregen over het
voorkomen van brand. Ook is voor de
oudste kinderen een kamp
georganiseerd. Met de schoolbus gingen
ze op weg. Het was voor hun de eerste
keer dat zij op een echt bed sliepen,
stromend water meemaakten (in een
heuse badkamer en toilet) en een
zwembad om in te zwemmen!

Sail4SA
In September 2021 hebben Sim en Noa,
een tweeling van 9 jaar, een zeilactie
voor Masakhane georganiseerd. Heel
veel mensen hebben gesponsord,
sommigen per rondje over de Kralingse
Plas in Totterdam en sommigen met een
bedrag. Het was best even zoeken om
dat “corona-proof” te kunnen doen en
uiteindelijk is dat wel gelukt.
Op een zonnige zondagmiddag in
september was het eindelijk zo ver: de
zeilactie. Er stond die dag vrijwel geen
wind, dus het is bij een grote ronde over
de plas gebleven. Met 7 zeilbootjes en
een boel supporters. In het totaal hebben
Noa en Sim 1915 euro voor Masakhane
opgehaald.
De opbrengst wordt besteed aan een
gezonde maaltijd voor de kinderen
in Mmakaunyane en in Plastic View.

Fondsen werven
Help mee!
Wil jij ook meehelpen om fondsen te werven voor de kids
in Mmakaunyane of ‘Plastic City’? Dat kan heel
gemakkelijk. Wij hebben een kant en klare brief liggen die
je kunt versturen aan bijvoorbeeld de plaatselijke
kringloopwinkel, school of de diaconie van de kerk. Stuur
een mail naar info@stichting-masakhane.nl en ga als
fondswerver aan de slag!

Geelrys en rosyne
Authentiek recept uit Zuid-Afrika
In 2017 heeft Stichting Masakhane vanwege haar 10-jarig
jubileum een kookboek uitgegeven vol met heerlijke ZuidAfrikaanse recepten. In deze nieuwsbrief willen we één
van die recepten uitlichten.

Geelrys en rosyne
Eén van de meest bekende recepten uit Zuid-Afrika is de Bobotie. Traditioneel wordt
bobotie altijd gegeten met gele rijst en rozijnen. Het is dan nog smakelijker.
Voor 4 personen
Ingrediënten
500 ml water
240 gr rijst
60 gr rozijnen
1 tl kurkuma
1 kaneelstokje
Zout

Bereiding
Breng het water aan de kook. Voeg de rijst, de kurkuma, het kaneelstokje en het zout toe.
Leg de deksel op de pan en kook de rijst 10 tot 12 minuten. Draai het vuur uit en laat de
pan nog 5 minuten staan. Giet af en verwijder het kaneelstokje. Voeg de rozijnen toe en
roer het door.

Eet Smaaklik!
Wilt u nog meer van deze heerlijke recepten hebben? Koop dan het kookboek ‘Eet
Smaaklik’ t.w.v. €19,95 (te bestellen via info@stichting-masakhane.nl).

Boboti van Afrikos
Speciaal voor Masakhane stelde Leoné
haar kruidenzakjes samen. Voor €5,00
(incl. verzendkosten) kun jij thuis aan de
slag met de kruiden van Afrikos.
Bestellen kan door een mail met je
adresgegevens te sturen
aan info@stichting-maskhane.nl

Inspiratie
We hebben dit jaar veel mooie giften mogen ontvangen. Elke gift is bijzonder en draagt bij
aan het verbeteren van de toekomst van mensen in Zuid-Afrika. Uw gift komt uit een goed
en warm hart. Dank daarvoor!
Een paar giften lichten we er graag uit. Zo staat Masakhane op het collecterooster van
verschillende kerken en ontvangen we van diaconieën giften voor onze projecten. Maar
ook van kringloopwinkels die een vast deel van de opbrengst aan goede doelen geven,
waarvan Masakhane er een is. En van een jubilaris die aan zijn of haar gasten graag een
betekenisvol kado vraagt.

Zie je ook mogelijkheden?
Help ons! Breng Stichting Masakhane onder de aandacht van je lokale kringloopwinkel,
(jouw) kerkgenootschap, als goed doel bij een jubileumfeest of bij mensen die de
bevolking van Zuid-Afrika een warm hart toedragen.
Hulp nodig? Mail dan aan info@stichting-masakhane.nl We kunnen je helpen bij de
werving. Met een voorbeeldbrief of met een korte toelichtende tekst. Met ideeën en
suggesties die je kunnen helpen. Met foto’s die je kunt gebruiken voor een persoonlijk
verhaal voorafgaand aan een collecte.

Help mee!
Michiel Terra
michiel@stichting-masakhane.nl

Meld je aan als Donateur!
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