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Projecten
Als Stichting Masakhane steunen we een aantal projecten van SA Cares for Life.
Hieronder een korte update van de projecten bij House Rebekah Community Center in
Mmakaunyane en Plastic View.

House Rebekah Community Center
Het Rebekah House is een baken in de community. Vooral de waterpomp is heel
belangrijk. Ondertussen is er na een aantal jaar een nieuwe krachtiger pomp geplaatst
omdat de oude pomp versleten was. De nieuwe pomp kan nog meer water oppompen
wat ten goede komt aan 5000(!) mensen in de omgeving. Ook de moestuin en de
soepkeuken zijn belangrijk. Er is veel eigenaarschap, de community helpt zelf in de
moestuin en zorgt dat alles veilig is. Ook het naastgelegen schooltje, het Early Learning
Center vangt veel kinderen op die onderwijs krijgen en eten. Er heeft ook een
bijeenkomst plaatsgevonden waarbij mensen in de omgeving konden aangeven wat ze
belangrijk vinden en waar ze behoefte aan hebben.
We zijn heel blij met David als beheerder van het community center, hij heeft een
belangrijke rol voor de veiligheid en coördinatie van alle activiteiten die plaatsvinden.
Er zijn nog een aantal wensen. De stroom in Zuid-Afrika wordt ook duurder en het zou
heel wenselijk zijn dat de waterpomp op zonne-energie kan draaien. We zoeken sponsors
voor een paar zonnepanelen. Ook wil men graag een ‘tunnel’ voor de moestuin. Dat is
een soort kas om de groentes te beschermen. Ik meld me aan als sponsor voor de
zonnepanelen of de 'Tunnel-kas'!

Plastic View
Plastic View is een grote sloppenwijk. SA Cares zorgt daar voor scholing of naar school
gaan, eten en drinken en andere hulp. De schoolbus wordt gebruikt om kinderen van
Plastic View naar school te brengen. We ontvingen helaas het verdrietige bericht dat
Benjamin overleden is. Hij was de voorzitter van het leiderschapsteam van Plastic View
en heeft veel betekend voor de gemeenschap. Hij was een natuurlijke leider die heel erg
gemist zal worden.
De soepkeuken doet het heel goed, elke week krijgen hier 2000 kinderen te eten. SA
Cares is dankbaar voor alle sponsoren, inclusief Masakhane die hieraan een bijdrage
leveren.
Een ander mooi voorbeeld is een bezoek van studenten van een universiteit in Zweden
die straatnamen geïntroduceerd hebben. Dit stimuleert veiligheid, overzicht en het geeft
de mensen meer eigenaarschap en eigenwaarde. Ze zijn trots op de straat waar ze
wonen, ook al zijn de omstandigheden niet altijd optimaal.
In juli hopen we als Masakhane een bezoek te kunnen brengen aan de projecten tijdens
een privéreis van twee bestuursleden. Het is bijzonder om na een aantal jaar de projecten
met eigen ogen weer te zien. We kunnen ervaren wat goed gaat en ook waar behoefte
aan is. Op deze manier kunnen we onze hulp zo goed mogelijk afstemmen op dat wat
nodig is.

Masakhane op het
WK Adoptiekids in
Vianen
Op zaterdag 25 juni zijn we aanwezig op
het marktplein van het WK Adoptiekids
in Vianen. We verkopen hier weer mooie
en leuke Zuid-Afrikaanse producten. Ook
hebben we weer de inmiddels bekende
voetbalsokken! Maak je outfit compleet
door voetbalsokken van je land van
herkomst te bestellen. We hebben
natuurlijk sokken van Zuid-Afrika maar
ook van o.a. China en de USA.
Wil je sokken bestellen? Mail dan voor
18 juni naar info@stichtingmasakhane.nl en vermeld welk land en
welke maat sokken je wilt bestellen.
Meer info volgt dan via de mail.

Masakhane Wijn-Safari
Het is alweer een paar jaar geleden dat Masakhane een aantal Wijnsafari’s
georganiseerd heeft.
Op een Wijnsafari nemen we u mee naar een aantal mooie wijnboerderijen in ZuidAfrika. Natuurlijk laten we u de wijnen proeven en gaan we in op de verschillende
smaken, waarbij u aan de hand van een proef formulier ook zelf leert om de smaken te
beschrijven. En om de safari compleet te maken, serveren we bijpassende hapjes en
vertellen we over het wijnland en de wijnhuizen die we ‘bezoeken’. Een aantal wijnen
zullen we na afloop ook te koop aanbieden.
De opbrengst van de avond gaat naar de projecten van Stichting Masakhane in
Zuid-Afrika, waar onze steun extra hard nodig is nu de effecten van de pandemie nog
iedere dag voelbaar zijn.
Dit jaar willen we de draad weer oppakken en organiseren we graag een Wijnsafari bij u
in de buurt. Heb je een ruimte beschikbaar voor ongeveer 30 personen en denk je dat je
familie en vrienden enthousiast kan maken, mail ons dan via wijnsafari@stichtingmasakhane.nl.
Eén wijnsafari staat alweer gepland en is interessant voor de mensen uit de regio
Rotterdam.
Op zaterdag 8 oktober om 20.00 uur organiseert Stichting Masakhane in de Open Hof
in Ommoord, Rotterdam een wijnsafari.
Voor meer informatie over de avond in Rotterdam of over het zelf organiseren, mail ons
dan via wijnsafari@stichting-masakhane.nl
Hieronder een impressie van een eerdere Masakhane Wijnsafari in 2017

Toelichting jaarafsluiting 2022
Inkomsten
We zijn het boekjaar 2021 gestart met een banksaldo van 10.945,89
De bijdrage van onze vaste donateurs bedraagt dit jaar 8.539,50, een lichte daling ten
opzichte van 2020. Al vele jaren zijn we gezegend met een zeer stabiele groep van vaste
donateurs die bijdragen aan de continuïteit van de stichting.
Het bedrag dat we ontvingen aan giften bedroeg in totaal 12.849,74. Naast algemene
giften hebben we veel giften ontvangen tijdens specifieke acties. Net als vorig jaar voor
schoolspullen tijdens de eindejaarsactie. Een bijzondere vermelding is op z’n plaats voor
de actie Sail4SA waarmee door een dag zeilen op de Kralingse plas 1.915 euro is
opgehaald!
Uitgaven
De contractverplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst 2020 - 2021 met SA Cares
for Life bedroegen 20.000,00 op jaarbasis. Daarnaast hebben we SA Cares for Life op
projectbasis gefinancierd met 1.210 euro, zijnde de eindejaaractie van 2020.
De fondswervingskosten zijn vrijwel volledig veroorzaakt door de werving van
fondsengelden voor de schoolbus. Zowel in 2019 als in 2020 zijn daarvoor kosten
gemaakt.
De overheadkosten bestaande uit de kosten voor de website en de bankkosten
bedroegen dit jaar 704,98.
Eind 2021 hebben we het jaar afgesloten met een positief banksaldo van 9.784,16.
Meer details zijn gepubliceerd op onze website https://stichting-masakhane.nl/anbi/.

Wereldkinderendag in Slagharen
Op 21 mei vond de Wereldkinderendag in Slagharen
plaats. Masakhane stond op de markt met een kraam vol
spullen. Om geld in te zamelen was door Masakhane ook
de allerleukste attractie van Slagharen ingezet: een
zwembadje met hengeleendjes!
Naast de vele ontmoetingen met allerlei kinderen en hun
ouders hebben we veel verhalen gehoord van Lizl en
Hannelie uit Zuid-Afrika. Om een beetje in de ZuidAfrikaanse sferen te komen, trakteerden we op
Malvapudding. Een paar voetballers die meedoen met het
WK adoptiekids vonden dit zo lekker…”maken jullie dit
ook voor mijn team op het WK-adoptiekidsvoetbaltoernooi?!”.

Help je 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!

Meld je aan als Donateur!
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