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Zomer en winter 2017
Terwijl ik dit stukje schrijf valt de sneeuw rustig dwarrelend naar beneden en als je de deur
niet uit hoeft is dat heel gezellig zo vlak voor de kerstvakantie. Aan het eind van een
kalenderjaar kijken de meeste mensen even terug naar het afgelopen jaar en dat hebben
wij als bestuur ook gedaan. Het was het jaar dat we als bestuur verder zijn gegaan in het
professionaliseren van de Stichting. We hebben goede en nieuwe afspraken gemaakt met
MES waar het gaat om de privacy van de kinderen die we steunen. Nieuwe wetgeving
verplicht ons hiertoe. We hebben ook afspraken gemaakt met de maatschappelijk werkers
over de hoeveelheid administratie en hoe we die kunnen terugbrengen zonder dat dit ten
koste gaat van de mogelijkheid tot persoonlijk contact tussen de sponsors in Nederland en
de kinderen in Johannesburg. We hebben ontdekt dat niet alle sponsors dat contact even
belangrijk vinden, maar dat de kleinschaligheid en de korte lijnen tussen onze Stichting en
onze partners in Johannesburg door iedereen worden gewaardeerd.
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We openen onze vergaderingen altijd met een gedicht of (Bijbel)tekst. Coos liet ons voor Khulekani!
nadenken over “grote sponsors”. Mensen die veel geld geven worden vaak gezien als
grote sponsors, maar kunnen we dat wel zo zeggen? Of kun je daar ook op een andere Berichtje van de
penningmeester
manier tegenaan kijken? In de Bijbel staan hierover een paar mooie teksten.
“Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen”. Veel
rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in
gooide…..Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: “Ik verzeker jullie: deze arme
weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles
gegeven wat ze had”. (Marcus 12)
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“Stel dat ik alles wat ik had weggaf aan de arme mensen en stel dat ik er trots op kon zijn Johannesburg

dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Als ik het zonder liefde
Bedankt
deed, had ik er niets aan.” (I Korinthiërs 13)
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Coos heeft ons tot nadenken gezet: een grote sponsor heeft zó bekeken niets met de
hoeveelheid geld te maken, maar meer met wat je van je rijkdom voor jezelf houdt en wat
niet én met de intentie waarmee je geeft.
Persoonlijk vind ik dat ook het mooie aan Ikusasa; met elkaar geven we allemaal een beetje van onze rijkdom en
daarmee betekenen we heel veel voor de 230 Ikusasa kinderen die elke dag, zonder zorgen over hun
schooluniform, naar school kunnen. Wat fantastisch om dat met elkaar te kunnen doen!
In Zuid-Afrika is het schooljaar 2017 afgelopen en is de zomervakantie begonnen! Geen sneeuw maar warme
zomerse luchten boven Johannesburg! Een aantal kinderen heeft eindexamen gedaan of is uitgestroomd naar
andere vormen van werk of onderwijs. Op 18 januari vlieg ik weer naar Zuid-Afrika om de schoolpakketten uit te
delen, te overleggen met onze partners en alle projecten te bezoeken. We hopen dat we veel kinderen zullen zien en
dat ze allemaal weer veilig in Johannesburg zijn aangekomen na een vakantie bij familie op het platteland.
Zoals in de vorige krant al gemeld, wil ik graag zoveel mogelijk kaarten meenemen om aan uw
sponsorkind uit te delen. Doet u mee? Als u regelmatig in de Koningskerk komt, dan kunt u uw
post afgeven bij Peter Maat of in de daarvoor bestemde schoenendoos doen. U kunt uw kaart (met
code van het kind!) ook opsturen naar het secretariaat (Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein).
Heel hartelijk dank, uw post wordt zeer gewaardeerd!
Namens het bestuur; Marika de Boo

Kerst– en Nieuwjaarswens
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.
Huub Oosterhuis

We wensen elkaar goede kerstdagen en een
mooi nieuw jaar, waar brood genoeg – en water
stroomt voor allen.
Het bestuur van Stichting Ikusasa: Marika de Boo, Arina
Oorburg, Coby Boere, Coos Smeding en Wilma Pellekaan

Ervaringen van een nieuwe sponsor l
Afgelopen zomer hebben wij drie weken gereisd door Zuid-Afrika. Met onze vier kinderen in de leeftijd van 13 tot 19
jaar. Van wildparken tot de Atlantische kust, van de wijngebieden rondom Kaapstad tot walvissen spotten bij
Hermannus. Een geweldige reis in een heel bijzonder land waar apartheid lang geleden is afgeschaft, maar nog
altijd heel voelbaar is. De verschillen tussen blanke en zwarte bevolking zijn helaas best groot en integratie is ver
weg. Bij andere verre reizen die we hebben gemaakt, hebben we altijd bewust het contact met de lokale bevolking
opgezocht. Zo ook in Zuid-Afrika. We hebben twee townships bezocht, waaronder Soweto vlakbij Johannesburg en
via Ikusasa hebben we in de wijk Hillbrow in Johannesburg vier MES-projecten bezocht. Best een cultuurshock zo
in de eerste dagen in een vreemd land. (Als we verder op in onze reis vertelden dat we in Hillbrow waren geweest,
oogstten we bewonderende blikken…. dat we dat durfden, rondlopen in de onveiligste wijk van Johannesburg. Maar
dat durfden we omdat we in goede handen van MES-medewerkers waren).
We waren heel erg onder de indruk van de leefomstandigheden waarin veel kinderen opgroeien in Soweto of
Hillbrow: zeer arm, vaak niet opgroeien bij ouders maar bij familie zoals tante of oma, direct confrontatie met
problematiek op gebied van alcohol, drugs, misbruik of misdrijven en geen of heel slecht toegang tot onderwijs.
Gewoon omdat er geen geld is om een schooluniform aan te schaffen of schoolspulletjes of dat er geen vervoer is
om op een school te komen. En als we iets hebben ervaren in die drie weken, dan is het wel dat naar school gaan
dé kans is op een beter leven. ’s Avonds in ons guesthouse uitgebreid nagepraat met de kinderen. Wat een verschil
tussen daar en hier. Weinig kansen, slechte vooruitzichten versus alle mogelijkheden die zij in Nederland hebben.
En behalve dat we ons het lot van met name de kinderen heel erg aantrokken, waren we ook enorm onder de
indruk van de MES-medewerkers.
Thuis in Nederland was voor ons de keuze duidelijk. We hebben veel ellende gezien en het is misschien een
druppel op een gloeiende plaat, maar toch, als we voor een paar kinderen misschien een verschil kunnen maken
door ze in hun schooljaren te steunen, wat zou het dan prachtig zijn als ze een betere uitgangspositie hebben! En
zo steunen wij sinds een paar maanden vier leuke jongetjes in Soweto: Samkelo, Thabiso en de broertjes Banele
en Nicholas. Allemaal rond 11 of 12 jaar. Gewone jongens die van voetbal
houden en wiskunde best een leuk vak vinden of heel erg houden van
Spiderman.
Wij hebben niet zoveel met “ver-weg-goede-doelen”, maar omdat we met
eigen ogen hebben kunnen zien hoe hard het nodig is en hoe groot de
persoonlijke aanpak en gedrevenheid van MES is, voelt het steunen van dit
goede doel heel dichtbij.
Frans Kok en Marieke Smit uit Zeist
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Een fantastisch jaar voor Khulekani!

Khulekani 2009

Khulekani woont al sinds juni 2009 in het shelter Siphumelele en wordt al jaren
ondersteund door een trouwe sponsor via Ikusasa. Ooit op straat als elfjarig
jongetje door de politie opgepikt toen hij liep te bedelen. Geen familie in de buurt,
vermoedelijk achtergelaten. Hij heeft in 2015 eindexamen gedaan en het was de
bedoeling dat hij in 2016 een praktijkopleiding zou gaan volgen, waarvoor door
zijn sponsor geld beschikbaar was gesteld. Helaas had Khulekani geen
identiteitsbewijs en kon daarom niet met deze opleiding beginnen. Voor dat
identiteitsbewijs moest er contact gezocht worden met zijn familie en dat is een
proces dat veel tijd kost als je je familie uit het oog bent verloren en geen idee
hebt waar je moet beginnen met zoeken.

Heel blij werden we dan ook toen we in het voorjaar via
Facebook het volgende bericht lazen: “met dank aan de inzet van oom Coen, Lizzy, onze
maatschappelijk werker, Google Earth en een toegewijde leerkracht van Khulekani’s vorige
school in Kwazulu Natal, is zijn familie gelokaliseerd, wat een wonder!”
En in juli werd er weer een bericht geplaatst met de boodschap dat Khulekani afgereisd is
naar Pinetown en zijn moeder en zus heeft ontmoet, een ID-kaart heeft aangevraagd en
inmiddels de kaart in bezit heeft.
We zijn blij om te kunnen vertellen dat Khulekani sinds
oktober weer bij zijn famlie in Pinetown woont en daar zijn
opleiding zal vervolgen. Het geld van zijn sponsor, dat nog
netjes op de bank stond, heeft hij meegekregen.

Khulekani 2017

Wat een geweldig nieuws om 2017 mee af te sluiten!
Marika de Boo

Khulekani ontmoet zijn moeder

Berichtje van de penningmeester
Beste sponsors,
In het verleden kreeg u regelmatig een “ruggensteun” of herinnering per mail toegestuurd in de maand dat u gewend
was uw donatie over te maken. We willen deze herinnering terug brengen naar 1 x per jaar in de maand oktober.
Omdat wij in mei en in november de bijdragen naar Zuid-Afrika overmaken willen wij u vragen zoveel mogelijk in april
of oktober uw sponsorbijdrage te storten. Wij lopen dan eind oktober de betalingen na van het afgelopen jaar en
sturen die sponsors die nog geen bijdrage hebben overgemaakt een herinneringsmail.
Het jaarlijkse sponsorbedrag is €125,- ; voor de kinderen van het CTC is dit bedrag €110,-.
Een paar tips:

Maak van uw betaling een periodieke overboeking, zo hoeft u er zelf niet elk jaar aan te denken.

Administratiekosten hoeven niet meer afzonderlijk te worden overgemaakt, dit kan samen met het
sponsorbedrag.

Graag de code van het kind (bijv. IG18 of CTC34) vermelden bij uw overmaking.

U mag voor meerdere kinderen tegelijk overmaken, dan ook graag alle codes vermelden.
Wanneer u vragen hebt over uw betaling neem dan even contact op met Wilma Pellekaan (penningmeester).
wilmapellekaan@ikusasa.nl of tel 06-42870482.
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CTC
Ons groet u vanuit n onstuimige Suid-Afrika. – beide vanwee die wispelturige weersomstandighede,
onsekere politieke klimaat.

asook n

Ons staan aan die vooraand van n baie deurslaggewende moment in die regerende party se geskiedenis, met die
aanbreek van die naweek (beginnende 16 Desember 2017) se Konferensie van die ANC. Dis asof die land asem
ophou in afwagting oor wie die uiteindelike opvolger van President Zuma sal wees.
Dis by tye of die afwagting op Kersfees n bietjie gedemp word.
Hoe wonderlik tog om tot die besef te kom dat die Kersfees-boodskap deur die eeue heen, steeds weerklink, dat
daar nuut gebore is. Dat daar in n stal- nie n paleis nie – n KIND gebore is. Dat die KIND vir almal verlossing sou
bring.
In Suid Afrika (die stal van die wereld?) is ons dus vol verwagting vir die koms van die nuwe.
Op ons leerders wat dus ook vanjaar hulle opleiding aan die skool voltooi het, wag daar ook n nuwe toekoms. Vir
sommige wat goeie vordering gemaak het en potensiaal het, wag daar n kans op n hoer vlak van opleiding vir n
spesifieke ambag (bv. Houtwerk, haarkapper, ens). Dit sal hulle dan n geleentheid bied om op n hoer vlak die
werksmark te betree, hulle werksmoontlikhede dan ook verbeter.
Sommige sal dan ook n werkswinkel as jong volwassenes betree. Een van ons leerders verwag nog resultate van n
assessering vir beskutte opleiding in die ope mark. Die skool se visie, is om die beste uitsig op leerders se toekoms
vir hulle aan te dui, te midde van die wete dat die koste vir die opleiding, ander uitdaging vir ouers meebring. Vir die
rede word daar skadu-werk vir die spesifieke leerder in 2018 as deel van die skool se uittog-program voorbehou.
Die totale skool-gemeenskap is ook in afwagting op die vervanging van die ou bus met al sy probleme.
Eintlik staan 2018 in die gees van vernuwing: Nuwe skoolbeheerrade word vir alle publieke skole in die vooruitsig
gestel, en so meer, en so meer....
Terwyl ons dus die oue met die nuwe verwissel , kyk ons met dankbaarheid terug op al die wonderlike, goeie
mense wat oor die jare heen soveel gedoen het om aan leerders wat anders nie n toekoms sou kon
he nie, n beter kans om beter geleenthede te bied.
Ons bid dus dan Gods rykste seen op hulle en almal in die tuig toe. Mag die nuwe met net soveel
toewyding die Jesus-werk bevorder en voort sit.
Phebe-Botman-Kerspuy
(Namens die Skoolbeheerraad, die Personeel, Ouers en Leerders van Coronation Opleiding Sentrum)

Ervaringen van een nieuwe sponsor ll
Via mijn zus maakte ik afgelopen jaar kennis met de stichting Ikusasa.
Zelf heb ik een goed leven; ik heb kunnen studeren, heb een baan, een huis, een sportclub, ga veel uit en ga
jaarlijks naar leuke muziekfestivals zoals Lowlands. Ik kan dus best wat van mijn inkomsten missen, maar om zo
maar te storten naar een goed doel vind ik wat onpersoonlijk.
Graag wil ik delen met anderen, en dan vind ik het fijn om betrokken te zijn en te weten waar m'n geld naar toe
gaat.
De werkwijze van Ikusasa spreekt me enorm aan, juist door die persoonlijke manier waarop je echt een kind kan
ondersteunen. Ik doneer nu voor Kgothatso van 11 jaar en Vukosi van 7 jaar, beide uit Soweto. Met een relatief klein
geldbedrag dat ik jaarlijks prima kan missen kunnen “mijn jongens” de komende jaren naar school!
Door de persoonlijke informatie die ik via Ikusasa over de kinderen ontvang voel ik me echt betrokken bij hen. Het
was ontroerend om te lezen dat Kghothatso zelf schrijft: “I would like to say thank you to the sponsor with the help
they are giving us”
Ik weet dat het geld dat ik doneer rechtstreeks naar het onderwijs voor deze kinderen gaat en daar word ik zelf ook
blij van!
Bertine Pellekaan
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MES-activiteiten voor jongeren in Johannesburg
MES Johannesburg heeft drie crèches (voor- en vroegschoolse educatie) met 366 kinderen. In november zijn 87
kinderen “afgestudeerd”. Zij gaan naar de basisschool in 2018. Sommigen zullen mogelijk in de toekomst in het
Ikusasa programma meedoen.

Het jongerenwerk omvat activiteiten voor kinderen van 7 tot 23. Er zijn vier naschoolse opvang voorzieningen, waar
dagelijks meer dan 350 kinderen komen. Kinderen worden daar geholpen met hun huiswerk door de jongeren van
Joshua (het tussenjaar). Verder geven de Joshua’s allerlei trainingen (sociale en communcatie vaardigheden, EHBO
etc.)
Het maatschappelijk werk heeft als taak ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren niet te maken krijgen met
kindermishandeling en verwaarlozing. Zij werkt preventief door juridische hulp en gezinsondersteuning te bieden en
campagne te voeren om mensen bewust te maken van de effecten van mishandeling en verwaarlozing.
Het afgelopen jaar hebben 58 kinderen in Hillbrow, 59 kinderen van St. Peters Childcare (de LU-kinderen) en 83
kinderen in Soweto hiervan geprofiteerd.
Het assessment centrum is er om te voorzien in de basisbehoeften voor de alleramsten in de maatschappij. Het
programma biedt een eerste opvang en ingang voor diegenen die hulp zoeken. Zij worden vanuit het assessment
centrum naar andere hulp doorverwezen. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen om de kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten, met geld om te gaan of voor het aanleren van computervaardigheden.
De samenwerking met Ikusasa is essentieel voor MES. Het programma ondersteunt
schoolgaande kinderen. De kinderen in het Ikusasa-programma worden door de
maatschappelijk werkers ook geholpen met voedselpakketten en andere basisbehoeften,
afhankelijk van wat er nodig is.
Op dit moment zijn er in Johannesburg 58 kinderen die via Ikusasa geholpen worden (dit zijn de
kinderen met code J, JK en MM, zij wonen in Hillbrow).
De kinderen zijn ook meegeweest met kampen en uitstapjes in oktober 2017. Dit is voor deze
kinderen een luxe, want de meeste kinderen gaan nooit iets leuks doen, vanwege de moeilijke
financiële omstandigheden waarin ze leven.
Tenslotte is er het GROW-project. Dit is een rehabilitatieproject als
alternatief voor bedelen en criminaliteit. Het geeft de deelnemers de mogelijkheid om mee te
doen in sociale ontwikkeling en arbeidsparticipatie. Het gaat om schoonmaakwerkzaamheden
en het verwijderen van graffiti. Als beloning voor hun deelname krijgen de deelnemers steeds
meer verantwoordelijkheden. Het is een eerste stap weg uit de negatieve spiraal van armoede
en criminaliteit door het aanleren van een goede dagbesteding.
Voor de MES-medewerkers zijn dit de drukste weken van het jaar; waarin zowel de
voorbereidingen voor Kerst plaatsvinden als ook het schooljaar wordt afgesloten.
Gezegende kerstdagen gewenst vanuit Johannesburg!
Nicodemus Setshedi, manager MES Johannesburg
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Bedankt
In de periode november tot en met half december 2017 hebben wij in totaal circa € 1465,00 aan giften mogen
ontvangen. Deze giften zijn bestemd voor “algemene zaken”. Dat betekent dat we deze naar eigen inzicht mogen
gebruiken, bijvoorbeeld als een kind extra hulp nodig heeft of als we een andere hulpvraag uit Zuid-Afrika krijgen.
Ook heeft Stichting Ikusasa van Stichting Het Anker Fonds een bedrag van € 1000,00 gedoneerd gekregen voor het
Sea Camp. Het Sea Camp is een kamp van een week voor de tieners van 13 tot 18 jaar. De ouders van deze
kinderen kunnen dit kamp niet zelf betalen. Voor de meeste jongeren is dit het hoogtepunt van het jaar, iets waar ze
een jaar lang naar uitkijken. In 2017 ging dit kamp niet door, omdat er niet voldoende financiële middelen waren.
Stichting Ikusasa vindt het belangrijk dat ook “kansarme” jongeren de kans krijgen om op kamp te gaan en draagt
daarom dit Sea Camp een warm hart toe! We hopen dat deze gift eraan bij kan dragen dat het kamp in 2018 door
kan gaan. Tevens was de collecte van de Koningskerk van 3 december jl. voor Ikusasa bestemd. De
opbrengst van deze collecte is bestemd voor de sponsoring van een kind. De sponsor van dit kind is wegens
omstandigheden gestopt met sponsoren en met de opbrengst van deze collecte, € 273,62, kan dit kind weer ruim
twee jaar naar school.
Wij zijn alle gulle gevers erg dankbaar en willen u ook namens de kinderen en medewerkers in Zuid-Afrika hartelijk
danken hiervoor!

Tenslotte willen we de redactie van de Scheepvaartkrant bedanken voor het artikel over onze stichting in de
kerstspecial van de Scheepvaartkrant. Op pagina 77 van deze krant kunt u dit artikel lezen. De Scheepvaartkrant is
ook online te lezen:https://content.yudu.com/web/2wzcc/0A2rxkp/SK875/html/index.html?page=77&origin=reader

Stichting Ikusasa
Julianaweg 17
3433 EA Nieuwegein
Telefoon: 06-53261696
E-mail: info@ikusasa.nl
Website: www.ikusasa.nl
IBAN: NL04RABO0113204124,
t.n.v. Stichting Ikusasa
KvK nr.: 24437392 te Rotterdam
RSIN nr.: 819553256
ANBI-erkend

“Gratis” doneren aan Stichting
Ikusasa?
Dat kan! Zie de website van
Stichting Ikusasa of
http://stichting-ikusasa.doelshop.nl.

Colofon:
Deze krant is opgesteld in opdracht van Stichting Ikusasa.
Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan deze krant kunt u
dit opsturen of mailen.
Voor het laatste nieuws verwijzen wij u graag naar onze
website: www.ikusasa.nl
of naar Facebook.

