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De lente is nu toch echt begonnen! Voor de meeste mensen is het een opluchting dat de
korte, grauwe dagen weer voorbij zijn en ze verheugen zich weer op de zonnige, lange Jaargang 13 nummer 1
dagen die ons hopelijk weer te wachten staan.
Voorzitter Marika de Boo van Stichting Ikusasa heeft
tijdens de koude januarimaand al van de zon kunnen
genieten in Zuid-Afrika. Zij is toen twee weken in
Johannesburg geweest om de kinderen, die door de
sponsoren van onze stichting financieel worden
ondersteund, te ontmoeten. Veel kinderen kregen
tijdens deze ontmoeting de door hun sponsor
meegegeven
post, waar ze erg
blij mee waren!
Daarnaast kregen ze hun schoolspullen en een
cadeautje van Stichting Ikusasa, een handdoeken set
dit keer. Een aantal kinderen, die niet op de
ontmoetingsdag waren, heeft zij thuis bezocht. Ook
heeft zij in deze weken de projecten bezocht, die door
Ikusasa worden ondersteund, dat zijn MES, St. Peters
Childcare, het shelter Siphumelele en het CTC.
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Ook dit jaar kwam er weer een lange lijst met namen mee vanuit Zuid-Afrika van kinderen, die financiële hulp nodig
hebben om dagelijks naar school te kunnen gaan. Deze lijst bevatte zelfs 44 namen! Voor 24 kinderen hebben we
intussen al een sponsor gevonden, zodat op dit moment 236 kinderen financiële steun krijgen. Maar we hebben nog
voor 20 kinderen een sponsor nodig! Daarom doen we via deze Ikusasakrant weer een oproep of u, of iemand die u
kent, (nog) een kind wilt sponsoren.
Voor € 125,00 per jaar krijgt een kind in Zuid-Afrika nèt dat financiële duwtje in de rug, waardoor het in staat is om
een schoolopleiding te volgen. Wanneer u vragen heeft hierover of als u een kind financieel wilt steunen kunt u
contact met ons opnemen via mail: info@ikusasa.nl of telefoon: 06-53261696.
In deze Ikusasakrant kunt u veel lezen over de belevenissen van Marika en haar man Anne in Zuid-Afrika. Het is
teveel voor één krant, dus in de volgende Ikusasakrant volgt er meer.
Tenslotte willen we u erop attenderen dat we als bestuur weer aanwezig zullen zijn op de beurs
Maritime Industry in de Evenementenhal in Gorinchem op 29, 30 en 31 mei. Sponsoring door Oliehandel
Anton van Megen maakt dit weer mogelijk. We willen hen, ook via deze weg, weer hartelijk danken
hiervoor! Wij hopen u graag weer te zien en te spreken in onze gezellige stand.
We wensen u veel leesplezier toe en namens het bestuur wil ik alle sponsoren en vrienden van Stichting
Ikusasa bedanken voor hun (financiële) steun!.
Arina Oorburg-Cornet

“Court packs”
Het afgelopen jaar hebben we een aantal keer extra giften bestemd voor de
zogenaamde “Court Packs”.
De maatschappelijk werkers van MES in Soweto houden zich voornamelijk bezig
met voogdijzaken. Dit betekent dat ze regelmatig met kinderen vaak lange dagen
in de rechtbank moeten doorbrengen.
Van onze giften zijn er pakketjes met iets te eten en drinken voor de kinderen
aangeschaft, de zogenaamde “court packs”. Deze pakketjes worden door de
maatschappelijk werkers meegenomen voor de kinderen zodat ze in ieder geval
iets te eten hebben en zo de lange dagen wat gemakkelijker kunnen volhouden.
Er was zelfs ook nog geld over voor de aanschaf van twee autostoeltjes én twee zitting-verhogers voor de iets
oudere kinderen. Zo kunnen ze veilig vervoerd worden!

Schoolverlaters CTC

De schoolverlaters van het CTC zijn op een feestelijke manier begin december 2017 uitgezwaaid. De meesten
zullen verder leren op een Sociale Werkplaats.
Niet alle leerlingen zaten in het Ikusasa project, maar Terr-Lee, Patricia, Andrico en Lesego wél. Het ga jullie goed!

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,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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Antwoorden op vragen aan de kinderen (deel 1)
Om de Zuid-Afrikaanse kinderen een beetje beter te leren kennen hebben alle kinderen ook dit jaar een korte
vragenlijst ingevuld. Marika heeft deze lijsten meegekregen tijdens haar bezoek afgelopen januari. Hieronder volgt
een bloemlezing van de mooie antwoorden die de kinderen hebben gegeven.
Voor de jongere kinderen zijn er vragen zoals “welk fruit vind je lekker”, “wat is je lievelingskleur”, maar ook “wat zou
je willen veranderen op school” en “wat vind je lastig aan kind-zijn”.
De kinderen houden vooral van appels, bananen en druiven. Malibongwe van 8 vindt rood een koninklijke kleur,
Asemahle (ook 8 jaar) houdt van geel omdat dit een vrolijke kleur is, Kwetsimani (7 jaar) vindt roze mooi omdat
barbies roze zijn en Phumlane (9 jaar) noemt groen als lievelingskleur omdat het een kleur uit de Zuid-Afrikaanse
vlag is.
Op school zouden ze wel een aantal andere leraren willen en meer pauze, Owami die 8 is wil graag minder straf op
school, Asemahle (eveneens 8 jaar) wil graag goede klaslokalen waar het in de winter niet koud is en Linda wil
minder of liefst helemaal geen huiswerk. Ook geven veel kinderen aan dat ze willen dat het pesten op school stopt,
een probleem dat helaas ook onder Zuid-Afrikaanse kinderen speelt.
Het moeilijke van kind zijn vinden ze dat ze niet hun eigen beslissingen kunnen nemen, maar vooral dat het moeilijk
is wanneer ze moeten leven zonder ouders of wanneer de ouders niet bij elkaar kunnen zijn.
Ook de oudere kinderen werd gevraagd wat hun lievelingskleur is en waarom. Blauw is de kleur van de zee en van
de lucht, en een blauwe lucht brengt een lach op het gezicht. Groen wordt door de kinderen gezien als de kleur van
het leven, en geeft volgens Vukosi van 15 jaar “een heldere kijk op de toekomst”. Geel is mooi omdat het voor
sommigen de kleur van het schoolshirt is, maar ook de kleur van de zomer. Paars is de kleur van liefde en vrede, en
voor Lebogana (16) symboliseert wit vrede en hoop. Zwart is een combinatie van alle kleuren en is gewoon prachtig,
en Koketso (12) noemt zwart “because it identifies my colour”.
Op de vraag wat lastig is als kind geven ook de oudere kinderen aan
graag meer zelf te willen beslissen in het leven. Verder vinden ze het
moeilijk om te gaan met de invloed van “slechte” vrienden. De oudere
kinderen geven ook aan dat ze veel in huis moeten doen zoals
schoonmaken en boodschappen doen.
In een volgende nieuwsbrief zullen de antwoorden op de vraag “wat zou
je willen als alles mogelijk is” worden beschreven. Deze antwoorden
variëren van mijn doelen bereiken en wereldvrede tot zakenvrouw worden
en naar Nederland reizen om mij sponsor te ontmoeten.

Aanpassing sponsorbijdrage CTC-kinderen
Tot nu toe was de sponsorbijdrage voor kinderen die bij het CTC (Coronation Training Centre) naar school gaan
vastgesteld op een bedrag van € 110,-. Dit bedrag is in de afgelopen jaren nooit aangepast aan de werkelijke kosten.
De grootste kostenpost voor het CTC zijn de transportkosten van de leerlingen. De kosten van een jaar reizen met de
schoolbus bedragen ongeveer € 260,-. Omdat sommige kinderen te ver weg wonen om met de schoolbus te gaan (zij
moeten een uur reizen) worden zij met een taxi opgehaald. De kosten van dit taxivervoer zijn uiteraard nog veel
hoger. Maar dit wordt allemaal georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen komen!
Ikusasa betaalt slechts een deel van de totale kosten die een ouder moet bijdragen voor transport. Ouders dragen bij
wat ze kunnen missen, maar dat is meestal niet zo veel. Als een ouder niet kan betalen (en dat is meer regel dan
uitzondering), dan komt dit ten laste van het schoolbudget.
Daarom heeft het bestuur besloten de bijdrage voor CTC kinderen te verhogen naar € 125,- . Op deze manier
drukken de transportkosten minder zwaar op de begroting van het CTC en worden de lasten eerlijker verdeeld.
Marika de Boo heeft tijdens haar bezoek aan het CTC geconstateerd dat het CTC heel precies bijhoudt wat er voor
ieder kind beschikbaar is via Ikusasa. De bijdrage komt dus niet op de grote hoop maar wordt zeker aan het
betreffende kind besteed.
Het nieuwe bedrag geldt in ieder geval voor alle nieuwe kinderen van het CTC, maar we zullen ook voor de kinderen
die al gesponsord worden het bedrag verhogen vanaf dit jaar. We hebben alle sponsoren aangeschreven en hen
gevraagd of het mogelijk is om het jaarlijkse bedrag met € 15,- per kind te verhogen. Gelukkig is dit voor veel
sponsors geen probleem, fijn! Mocht het voor u wel een probleem zijn om het bedrag te verhogen, dan mag u het
oude bedrag blijven overmaken. We zullen uw sponsorbedrag dan aanvullen met de inkomsten die we krijgen uit
algemene giften.
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Reisverslag van Marika (deel 1)
Van 18 januari t/m. 31 januari ben ik als voorzitter van de Stichting voor de tweede keer op werkbezoek geweest in
Johannesburg. Met dank aan mijn werkgever was het weer mogelijk om 2 weken weg te gaan. Dat is toch bijzonder,
omdat dit niet gebruikelijk is in het onderwijs. Ik heb dit jaar ook weer gemerkt hoe belangrijk het is om de mensen
van onze partnerorganisaties persoonlijk te kunnen spreken. De communicatie gaat dan toch gemakkelijker en er
zijn een heleboel dingen die afgestemd moeten worden op allerlei gebied; financieel, organisatorisch, maar ook
beleidsmatig. We hebben ook dit jaar weer de vraag gesteld of datgene wat wij doen ook echt van toegevoegde
waarde is. Met andere woorden: is Stichting Ikusasa een ondersteuning voor het werk dat al gedaan wordt door
MES, Siphumelele, St. Peters en CTC? Dit vinden wij als bestuur erg belangrijk en ook dit jaar was het antwoord
“jazeker!”. Toch hebben we met de mensen van MES ook gesproken over de toekomst en hebben we hen gevraagd
wat voor hen als MES de accenten zijn voor de komende jaren en hoe zij Stichting Ikusasa daarin zien. De kern van
het werk van Ikusasa zal blijven liggen bij individuele sponsoring van kinderen, maar daarnaast zijn we met elkaar
ook in gesprek over andere vormen van steun aan, met name, MES. We houden u daar natuurlijk van op de hoogte!
Als ik een reis maak, dan komen er zoveel indrukken op me af dat ik altijd een dagboekje bijhoud. In dit reisverslag
neem ik u mee door mijn dagboekaantekeningen. Ik hoop dat u zo een beeld krijgt van het werk dat ik (én mijn
echtgenoot Anne) namens u allen in Johannesburg doe.
Donderdag 18 januari
We vliegen op de dag dat een grote storm over Nederland raast en dat betekent dat we op het hoogtepunt van de
storm 3 uur in het vliegtuig aan de grond hebben gestaan tot de wind genoeg was gaan liggen om de vertrekken. Na
10 uur vliegen, komen we om 24.00 plaatselijke tijd aan. Gelukkig worden we opgehaald door Dan, van ons
guesthouse.
Vrijdag 19 januari
Om 10 uur werden we opgehaald door MES-chauffeur Livingstone, die ons naar het hoofdgebouw in Hillbrow
brengt. Wat leuk om iedereen weer te zien na een jaar! We bespreken het programma voor de komende week met
Leona en Lindiwe. Leona vertelt over een paar verdrietige gebeurtenissen van afgelopen december; er zijn twee
jongens van het cricketteam van François (haar man, die ook bij MES heeft gewerkt) omgekomen bij een
auto-ongeluk (één kind was Ikusasa kind). En er is een kindje van vijf jaar van het kinderdagverblijf tijdens de
vakantie van een balkon, zonder reling, gevallen en overleden. Tenslotte heeft een medewerker van St. Peters
zelfmoord gepleegd, wat voor de kinderen die hem goed kenden traumatisch was.
Om 13 uur gaan we naar BG Alexander, het MES-gebouw, waar de kinderen
van de Johannesburglijst naar toe komen om hun schoolspullen op te halen. In
twee en een half uur hebben we alle kinderen gezien. Ik spreek ze allemaal
persoonlijk, terwijl Anne ze op de foto zet. Nadat we iedereen (op vier kinderen
na) hebben gesproken, beginnen de maatschappelijk werkers met het uitdelen
van de schoolspullen. Nonthlanthla heeft een lijst waarop precies staat wat de
kinderen krijgen; voor sommigen is er bijvoorbeeld een rekenmachine of een
woordenboek. Alle kinderen krijgen ook een cadeautje van Ikusasa; deze keer
een handdoeken set. Tenslotte is er voor iedereen wat te drinken en te eten en
waaieren de kinderen weer uit, de stadsdrukte in. Sommige worden opgehaald
door hun (groot)ouders, andere lopen met elkaar dezelfde richting op.
Wij worden door Livingstone afgezet bij een groot winkelcentrum in de buurt van ons guesthouse, waar we onder
andere een Zuid-Afrikaans telefoonnummer en belminuten kopen, zodat we goed bereikbaar zijn de komende
weken.
Zaterdag 20 januari
Om 7.15 uur zitten we al aan het ontbijt en om 8.00 staat MES-chauffeur Innocent voor de poort. Het is ongeveer 45
minuten rijden naar Soweto en het valt ons weer op hoe druk het op straat is, levendig, overal mensen; ze lopen in
de berm, ze zitten in de berm, ze staan bij de stoplichten, ze lopen dingen te verkopen langs de weg. Er valt een
heleboel te zien op straat! Ik maak de leukste foto’s vanuit de auto.
We hebben vandaag de uitdeeldag in Soweto. We zitten buiten bij het kantoor
van MES in Soweto en ook nu hebben we twee en een half uur nodig om alle
kinderen (op één na) te spreken. Omdat we buiten zitten hebben we ook
regelmatig contact met de (groot)ouders van de kinderen en zien we de
kinderen ook lekker spelen.
Na het uitdelen van de pakketten en de handdoeken vertrekken wij naar
Siphumelele. Een autorit van bijna een uur naar de andere kant van
Johannesburg. Bij Siphumelele voer ik een lang gesprek met Bianca over alle
ontwikkelingen. Het huis zal worden gekocht door de Christ Ambassadors
Church en daarmee komt dan ook een eind aan dit shelter want zij gaan er een
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familiehuis van maken, waar het nu juist bestemd is voor verwaarloosde en in de steek gelaten kinderen zónder
betrokken familie. Er is, namens de kerk, een nieuwe projectmanager/huismoeder (Lilian), die de boel strak bestuurt,
maar dat was eerst even wennen en aftasten. Zij ging in eerste instantie al snel op zoek naar familie van de
kinderen en probeerde ze dan weer thuis te laten wonen, iets waar Bianca huiverig over is omdat veel van deze
ouders al jaren niet naar hun kind hadden omgekeken. Gelukkig blijkt Lilian wel het belang van de kinderen voorop
te stellen en daarmee is ook Bianca gerustgesteld. Er wonen nu nog vier kinderen, die door Ikusasa worden
gesponsord. Twee kinderen zijn dit jaar verhuisd. We hebben duidelijk gemaakt dat we de vier kinderen zullen
blijven steunen maar dat we daarna zullen stoppen als het huis helemaal wordt overgenomen door de kerk. Bianca
houdt ons op de hoogte, het kan volgend jaar namelijk zomaar al afgelopen zijn als de kinderen een goede plek
krijgen. Bianca heeft nog een mooi verhaal over een oud-bewoner: Vassadia schijnt tegenwoordig in Nederland te
voetballen.
We rijden met Bianca mee terug naar de wijk Linden en stoppen even bij Kanye Kanye, het atelier dat ze heeft
opgezet om mensen werkervaring te laten opdoen. We doen een bestelling voor tassen, die we in Nederland gaan
verkopen, o.a. tijdens de beurs in mei! Om 17.30 u stappen we in Linden ons guesthouse weer binnen, het was best
een pittig dagje.
Zondag 21 januari
Na een hele slechte nacht (misschien moet er toch minder ambitie in één dag...) begint deze ochtend gewoon weer
zonnig en met het gekras van de Hadeda Ibissen die klinken als kraaien.
Helaas was het niet helemaal goed gecommuniceerd dat we pas om 9 uur opgehaald zouden worden en dus staan
we weer om 8 uur bij het hek. Gelukkig kwam Innocent er uiteindelijk toch aangereden, want anders waren we nooit
in Soweto gekomen. Innocent zet ons af bij het benzinestation en daar komt Nicodemus ons ophalen samen met zijn
jongste zoon Kiagile van 18 jaar. We gaan naar de kerk bij de Uniting Reformed Church van Diepkloof.
Nicodemus moet preken (in Zuid-Sotho). De liturgie verloopt zo'n beetje zoals bij ons, behalve dat het zingen hier
als vanzelf meerstemmig is en gepaard gaat met dansen en het slaan van het ritme op een soort leren
kussentjes, die je om je hand schuift maar waarvoor je ook gewoon je bijbel kunt gebruiken. En alles beweegt en
gaat ritmisch hier. Als je goed kijkt zingt niet iedereen mee en staan er ook mensen stil: de puberjongens vooral
(uiteindelijk zijn er natuurlijk meer overeenkomsten dan verschillen). Grappig dat het geld voor de collecte naar
voren gebracht dient te worden: eerst de kinderen, ouderen, mannen en dan de vrouwen. Daar wordt het meteen
geteld zodat de gemeente weet of hun vastgestelde doel van 1500 Rand
per dienst gehaald is. Zo niet, dan komen er altijd mensen nog wat extra's
brengen. En die dansende ouderlingen, daar word ik erg vrolijk van!
Na de kerkdienst rijdt Nicodemus ons naar Regina Mundi waar we een
rondleiding krijgen van een humorvolle gids. Regina Mundi is een
katholieke kerk, waar tijdens de apartheid regelmatig politieke
bijeenkomsten werden gehouden. Er is om en in de kerk veel geschoten en
traangas afgevuurd in het verleden.
Rond 16 uur worden we weer in Linden afgezet en na een uurtje uitblazen
lopen we, in 15 minuten heuvelaf, naar Leona en Francois voor een braai.
Maandag 22 januari
Om 8 uur staat Innocent weer voor het hek. Bij MES gaat hij zelfs met ons de lift in naar de vijfde verdieping en dat
had hij beter niet kunnen doen want: de lift blijft hangen! Daar is deze lift berucht om en oh wat fijn, wij mogen dat
ook een keer meemaken. Daarna schuiven we aan bij de maandelijkse manco-meeting (man committee) van
Johannesburg. Daar zitten een aantal bekenden maar ook een aantal onbekenden. We worden aan elkaar
voorgesteld, vertellen wat over Ikusasa en dat is het voor dit moment.
Dan rijden we een paar blokken verder naar BG Alexander; een terrein waar een aantal MES-activiteiten zijn.
Lindiwe draagt ons over aan Simon, de ontzettend leuke, enthousiaste en humoristische ICT-manager van MES. Hij
leidt ons rond in het trainingscentrum van MES. Daar worden allerlei
cursussen gegeven, ook in samenwerking met de universiteit. Daarna
lopen we over het grote terrein van BG naar Dinaledi, de kinderopvang
voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De opvang is dagelijks open van 6.30 u. tot
17.30 u. en de kinderen krijgen er ook een maaltijd. We waren hier vorig
jaar ook al geweest maar het is zo leuk om er nog eens te gaan kijken.
Simon zet de hele boel daar op zijn kop, met zijn gekke gedoe en ik
begrijp dat hij dat regelmatig doet om zo een mannelijk “rolmodel” te zijn.
“En verder vind ik kinderen gewoon heel leuk hoor.” zegt hij erbij.
Tenslotte gaan we weer terug naar het andere gebouw, waar de Joshua's
aan het dansen zijn onder leiding van Liza Coetzee. Daarna gaan we naar
de winkel om boodschappen te doen. In de warme zon lopen we weer
heuvelop naar ons guesthouse. Tijd om alle genomen foto’s met de juiste code op te slaan en aan dit verslag te
werken.
Wordt vervolgd….
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In de periode januari tot en met maart hebben we € 3.385,- aan giften binnen gekregen.
Een groot deel hiervan besteden we om een aantal kinderen te sponsoren, dat nog een beperkt aantal jaren naar
school moet, zodat hun totale schooltijd gefinancierd is.
Een ander deel hiervan is, in overleg met de betreffende donateurs, besteed als vergoeding van een deel van de
kosten die gemaakt zijn tijdens de reizen van onze voorzitter in 2017 en 2018 naar Zuid-Afrika.
Het restant zal worden besteed aan het Sea Camp, een kamp voor tieners van 13 tot 18 jaar. Ook de collecte van
de Koningskerk van 11 maart 2017, waar € 325,65 is opgehaald, zal voor deze kampen worden gedoneerd.
Via de goede doelshop is € 66,89 binnen gekomen.
Uiteraard willen we alle donateurs hartelijk danken voor deze giften!

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.

