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https://www.youtube.com/watch?v=QRBreUKpNMo  

 

Dit jaar konden we helaas niet op bezoek bij de kinderen in Zuid-Afrika, 
daarom gingen we 'digitaal op bezoek' 

  

 

 
Een nieuw begin!       

Corona speelt natuurlijk nog steeds een heel belangrijke rol in ons leven, zowel 
in Nederland als in Zuid-Afrika. Er zijn nog geen mogelijkheden voor 
versoepelingen, we moeten het nog even volhouden.  

Onverstoorbaar, alsof er geen coronacrisis is, is wel de lente begonnen. Uit het ogenschijnlijk dode hout komt 
nieuw leven voort, je ziet de bomen elke dag groener worden, bollen die tot bloei komen. Zie het, ruik het, 
geniet ervan! 

Ook het paasfeest dat we gevierd hebben kunnen we zien als een symbool voor een nieuw begin. En in Zuid-
Afrika is, zij het met wat vertraging, ook het nieuwe schooljaar begonnen!  

Op 22 en 30 januari waren de uitdeeldagen in Soweto en Johannesburg, en op 15 februari zijn de scholen weer 
gestart. De kinderen hebben dus allemaal hun nieuwe uniformen en schoolpakketten gekregen. Helaas konden 
we daar dit jaar vanuit Nederland niet fysiek bij aanwezig zijn. Maar het belangrijkste is dat de kinderen weer 
naar school gaan! 

Vanuit Ikusasa hebben we een film gemaakt als alternatief voor onze aanwezigheid. Met dank aan Marika voor 
al haar werk en ideeën, een aantal van onze sponsors voor hun enthousiaste bijdrage en Niels Ruitenbeek 
van MET14 voor de professionele montage. Op deze manier zijn we toch een beetje aanwezig in Zuid-Afrika en 



 

blijft het persoonlijke karakter van Ikusasa behouden. De film heeft u wellicht al bekeken, deze staat namelijk 
bovenaan deze nieuwsbrief!  

Daarnaast hebben we in een tweede video alle kinderen persoonlijk succes gewenst met het nieuwe schooljaar, 
met de foto die vorig jaar is gemaakt en een poging hun namen uit te spreken.  
 
Ook vanuit MES in Zuid-Afrika zijn door middel van film en foto’s de uitdeeldagen vastgelegd, daar delen we er 
in deze nieuwsbrief enkele van met u. 

  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normaal gesproken maakt het bestuur tijdens deze dagen van alle kinderen een nieuwe foto die naar de sponsor 
in Nederland gaat, samen met een update over de situatie van het betreffende kind. Dat is dit jaar helaas niet 
mogelijk, dat zult u begrijpen. De sponsors van een kind dat uit het project gaat, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
examen heeft gedaan, zullen nog wel informatie hierover krijgen. Er wordt hard gewerkt om alle informatie uit 
Zuid-Afrika hierover te verzamelen. Op dit moment staan er 24 kinderen op de wachtlijst voor een nieuwe 
sponsor. 

Wel hebben wij uiteraard nauw contact met onze partners in Zuid-Afrika om de situatie van alle kinderen te 
monitoren.  

We hopen dat alle kinderen weer met veel plezier naar school zullen gaan de komende tijd! 
 

 

 



 

 

Eenmalige uitgaven Ikusasa 2020 

 

 

Vaste uitgaven Ikusasa 2020 

Financieel verslag  
 
Het financiële jaar is weer rond en dus de balans weer opgemaakt. We hebben het afgelopen jaar - mede 
dankzij uw donatie - weer veel kunnen bereiken, waarvoor onze dank! Via deze weg laten we u graag zien 
waar het geld aan besteed is. Heeft u vragen over onze financiën? Neem dan contact met ons op. 
  

 



 

Vertrek Nonhlanhla 

Helaas moeten we in 2021 afscheid nemen van Nonhlanhla Zulu. De maatschappelijk werkster die voor MES in 
Hillbrow verantwoordelijk was voor de kinderen in het Ikusasa-project heeft een andere functie gekregen binnen 
MES. Dat betekent dat we haar hopelijk in 2022 gewoon nog zullen ontmoeten! Als de kinderen aangemeld 
worden, dan weten wij vaak niet meer dan een naam, foto (vaak verouderd) en een code. Het is mooi om te 
ervaren dat in gesprek met Nonhlanhla alle codes veranderen in kinderen met een verhaal. Nonhlanhla is een 
bescheiden harde werker die op de achtergrond alles goed in de gaten houdt en overzicht heeft. We gaan haar 
erg missen en willen haar bij deze bedanken voor al het werk dat ze gedaan heeft, voor ‘haar’ en ‘onze’ kinderen! 

 

 

 

Wilt u reageren? Mail uw antwoord naar info@ikusasa.nl 
  



  
 
 
 
 
 
 
                        https://youtu.be/h2jAY6cxULA                         https://youtu.be/TyPmGYHrHa0  

 

Een bedankje van MES en van Sakhiseni 

 



 
 
Kerstkaart vanuit het CTC   

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om een bijdrage voor de matrassenactie. Namens de Joshua’s willen we 
u allen heel hartelijk bedanken voor de extra kerstgift voor de matrassen! Hun onderkomen is in het afgelopen 
jaar gerenoveerd en met de aankoop van nieuwe bedden en matrassen is ook het laatste item van hun 
verlanglijstje gekocht. Hieronder het bedankje van Ma Meriam, manager Youth Enrichment, MES. 

 

 

  

  
 

 

  

Greetings from CTC and hope you had a 
lovely Christmas.  
Please find attached card from our 
learners.  

Thanks once again for everything you and 
the whole of IKUSASA had done for us 
throughout this year, though it was a very 
difficult year for us and you.  

We want to wish IKUSASA a happy and 
prosperous new Year and pray that the Lord 
will bless you, keep you warm and safe.  

We are surely gonna miss you next year, 
but God willing, we will see you soon 
through God's grace.  
 
Please send our luv to everyone. Be 
blessed! 



 

 

 

 

 

  

 



 


