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Voorwoord
Vanuit het bestuur
Bij deze de 1e Nieuwsbrief van Ikusasa in 2020.
Een jaar dat goed begon, 2 bestuursleden, Coos Smeding
en Marika de Boo met haar man Anne, brachten in januari
een werkbezoek aan de kinderen die we ondersteunen in
Johannesburg en Soweto.
Ze hadden mooie, fijne en goede ontmoetingen met
onderwijzers, maatschappelijk werkers en de mensen van
MES, onze partner ter plaatse. Maar zij kwamen ook erg
zorgelijke en verdrietige zaken tegen.
En dan te bedenken dat toen alles (nog) normaal was. Nu
is zo ongeveer over de hele wereld het Coronavirus
uitgebroken. Hier in Nederland is het al heel heftig voor
ons, veel mensen worden ziek.
Ook in Zuid-Afrika gaat het virus rond helaas, u kunt zich er
misschien iets bij voorstellen wat dat betekent.
De kinderen wonen daar in arme krottenwijken, waar veel
mensen en kinderen dicht bij elkaar verblijven. Normaliter
al onder erbarmelijke omstandigheden, nu zijn ook daar de
scholen dicht en de kinderopvang is gesloten. De
maatschappelijk werkers doen vreselijk hun best, maar
worden zelf ook aan het virus blootgesteld.
Ouders die de kinderen nog hebben, moeten zo mogelijk
werken om geld te verdienen om te kunnen eten.
Daardoor is de problematiek daar nog vele malen erger
dan bij ons en maken de bestuursleden zich grote zorgen
over de kinderen die door Ikusasa worden gesteund.
Er gebeurt veel, ver weg maar ook dichtbij. Vorig jaar is er
een aantal sponsoren afgehaakt, gelukkig hebben we er
ook weer een mooi aantal bijgekregen.
Zonder sponsoren kunnen wij heel weinig.
Het bestuur is een groep zeer gemotiveerde mensen met
het hart op de goede plek, die zich met ziel en zaligheid
inzetten voor de kinderen ter plekke.

Toch gaat ondergetekende het bestuur verlaten, na 12 1/2
jaar stop ik ermee, al mag ik wel de stichting blijven
ondersteunen, bijvoorbeeld door afgevaardigde voor de
PKN gemeente Grave-Cuijk te blijven. En ik blijf de
papieren nieuwsbrieven verzorgen, de kinderen zitten ook
bij mij diep in m’n hart, en zullen daar zeker blijven.
Half mei 2018 zijn we gestopt met varen en in Nijmegen
gaan wonen. Een stukje weg van Nieuwegein waar de
meesten van het bestuur wonen, en waar dus meestal
vergaderd wordt.
Het bestuur wil heel graag een nieuw bestuurslid erbij
hebben, en dan bij voorkeur iemand die handig is met
computers en de website kan bijhouden.
Misschien iets voor U??
Het is een mooi project en het geeft een goed gevoel, om
wat voor uw medemens te doen. Of kent u iemand? Geef
de naam dan alstublieft door.
Verder wil ik u allemaal bedanken voor het vertrouwen dat
u mij heeft gegeven al die jaren.
Ik bedank u voor alles en hoop dat u de kinderen blijft
ondersteunen, zodat Ikusasa ook in de toekomst dit mooie
werk kan voortzetten.
Hartelijk dank, Coby Boere
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Reisverslag (deel 1)
Elk jaar reist een delegatie van het Ikusasa bestuur naar
Zuid-Afrika om te kijken hoe het met de jongeren uit het
Ikusasaproject gaat, om nieuwe aanmeldingen te
ontvangen, de sponsering te evalueren en bij te stellen.
Marika en Anne zijn onze vaste vertegenwoordigers en
deze keer was het mijn beurt om hen te vergezellen bij
hun werkbezoek naar Zuid-Afrika.
Op deze reis zou ik de sponsorkinderen ontmoeten, de
lokale werkers, waarvan ik de namen in besprekingen zo
vaak voorbij had horen komen, zien én ik zou kennismaken
met Bude, mijn sponsor”kind” die, als hij geslaagd was
voor zijn examen, het Ikusasa programma zou verlaten.
Het was dus om meerdere redenen een bijzondere reis en
in zekere zin een groot avontuur.
Maar voor we vertrokken moest er van alles gedaan
worden, mijn paspoort was verlopen, langs de GGD voor
inentingen en malariapillen, de cadeautjes van sponsors
moesten in de koffers verdeeld worden, reisverzekering en
creditkaart aanvragen en uiteindelijk de checklist
nalopen…..
15 januari 2020 was het dan zover….Inchecken op
Schiphol…… Zuid-Afrika here we come!

Woensdag 15 januari 2020
Na een lange vlucht landen we op airport Johannesburg.
We worden opgewacht door MC en naar het guesthouse
gebracht. Het is inmiddels al rond middernacht en we
rollen moe ons bed in.

MES, waar Bonolo en Nicodemus ook instappen. Dan
rijden we kriskras door de buurt en halen we nog
Nonhlanhla , Shirley en Xabisa op. En met een bus vol MES
medewerkers rijden we naar Tebza, oh wat superleuk is
dit!! Leona is er al en Lizzie schuift later aan.
Tebza is druk in de keuken, het eten is heerlijk vers. Die 3
jongens in de keuken (2 voormalige Joshua's) bereiden
alles met heel veel zorg en aandacht.

Tebza’s succesverhaal staat op Instagram en Facebook
maar er is ook een andere kant, een rolmodel zijn en altijd
de sterkste moeten zijn, legt druk op Tebza's schouders.
De koffieshop draait, maar brengt minder op dan Tebza
vorig jaar dacht: hij heeft gemiddeld een loon van R3000,zegt hij (hij hoopte op R10000). Vooral de zomermaanden
zijn mager. Dan is iedereen de stad uit. Ondertussen
studeert hij nog en zijn collegegeld wordt gelukkig betaald
door een sponsor!
Vrijdag 17 januari 2020
We beginnen de dag weer op het hoofdkantoor van MES
waar Leona ons het nieuwe Marketingfilmpje van Mes laat
zien. (https://www.youtube.com/watch?v=FQnXWArj6uU)
Na dit onderhoud met Leona brengt Livingstone ons naar
BG Alexander, en daar gaat de eerste uitdeeldag van start:
we maken filmpjes van kinderen en voeren gesprekjes met

Donderdag 16 januari 2020
Rustig opstaan en koffers leeghalen, en aanschuiven voor
het ontbijt.
Marika en Anne genieten zichtbaar van het weerzien met
Joyce die ons ontbijt heeft verzorgd en, terwijl wij eten,
onze bedden opmaakt.
Om 11 uur staat Livingstone met het MESbusje voor de
poort. Livingstone rijdt ons naar het hoofdkantoor van
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hen. Marika vertelt de nieuwkomers aan de hand van een
wereldbol waar Nederland ligt en hoe ieniemienie klein
ons landje wel niet is vergeleken met Zuid-Afrika. De
kinderen ontdooien en de gesprekjes gaan makkelijk.

die geen Ikusasakind zijn, ze laten ze netjes in rijen
wachten bij het ophalen van hun schoolpakket en met
ieder kind loopt een Joshua mee om het schoolpakket te
dragen!

Ook bijzonder zijn de contacten met de Joshua's van vorig
jaar Noluthando en Pinky, die vragen om steun.
Noluthando voor een laptop en Pinky, ach…..voor alles
eigenlijk. Deze veelbelovende Joshua is echt 'stuck in the
system'. Pinky woont in Echo House, een opvang voor
jongeren boven de 18 zonder familie. Haar ouders zijn aan
AIDS overleden, andere familie kan niet bewijzen dat ze
familie van haar zijn en ze kan geen ID krijgen en daarom
niet een baan of een studie beginnen. Ze zou terug kunnen
naar Zimbabwe om een paspoort aan te vragen, maar dan
is haar diploma weer niet meer geldig.

Ook hier weer de gesprekjes, de filmpjes en foto’s. De
foto's van vorig jaar worden uitgedeeld aan de kinderen en
de mogelijkheid om het fotomapje te versieren.
Wat opvalt is dat iedereen meedoet: van jong tot oud:
iedereen versiert zijn mapje, iedereen doet mee met
spijkerpoepen, met dansen etc. De gemeenschapszin is
groot.
Leuk om te zien dat veel kinderen inmiddels weten dat ze
een sponsor hebben in Nederland.

Zaterdag 18 januari 2020
We beginnen de dag met regen. Het is niet koud, maar het
ziet er wel meteen heel anders uit. Zeker in de minder
mooie buurten, waar het vuil op de straten ligt.
Livingstone rijdt ons naar Soweto waar bij aankomst blijkt
dat er al kinderen staan te wachten en in drievoud:
“Welcome to Soweto” aanheffen.
De Joshua's waren al bezig om hun spellencircuit op te
zetten. Die Joshua's zijn een verhaal op zich: duidelijk
gekozen vanwege hun leiderschapskwaliteiten. De
spelletjes worden met groot enthousiasme gecoacht, ze
zijn overal: ze verdelen de lunch, ook onder de kinderen
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En dan staat Bude daar opeens:
Hij kon het wachten thuis niet langer uithouden en is door
de regen naar ons komen lopen. Bude is dus mijn
sponsorkind en het is een echt kippenvelmoment als wij
elkaar dan eindelijk in levende lijve ontmoeten. We praten
een tijd met elkaar. Bude heeft een moeilijk jaar gehad,
een broer overleden aan een hersentumor, het eerste
semester in het eindexamenjaar niet gehaald. Maar
telkens als hij wilde opgeven, bedenkt hij zich dat er in
Nederland een sponsor is die hem belangrijk vindt. Dan
kan hij het toch niet opgeven vindt hij….en hij hééft zijn
eindexamen gehaald!
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Bude nodigde ons bij zijn thuis uit. Hij vertelt dat hij een
shack huurde, maar dat hij dat niet langer kon betalen. Nu
woont hij gratis in Dube Hostel, eigendom van de Inkatha
Freedom Party. Het is een gebied met kleine stenen
huisjes met golfplaten daken. Gras ertussen en een
onverhard pad waarover we hotsen richting zijn huisje.

Kippen en geiten overal en veel afval. Veel ratten ook (die
hebben Budes moestuin kaalgevreten). Hij woont aan de
rand samen met zijn zus, haar kindje, met broers
waaronder Sakhiseni en nog een paar anderen. Of wij
Bude’s eigen kamertje willen zien? Het “eigen” blijkt
betrekkelijk te zijn. Bude deelt zijn bed met vier anderen
en dan slaapt er ook nog iemand op de grond. En
tegelijkertijd is Bude zo trots en blij dat hij dit allemaal aan
ons kan laten zien! Wat ingewikkeld dit!
Terug in de auto is het stil, we zijn er allemaal van onder
de indruk. Vooral omdat het nu een jongen betreft, die we
al zo hadden leren kennen en zo sympathiek vinden, én
omdat de situatie niet makkelijk is: Bude heeft zijn
eindexamen gehaald, maar ja, als er geen enkel inkomen is
en geen netwerk, hoe kun je je droom om economie te

gaan studeren dan ooit waarmaken??
Deel 2 van dit reisverslag vindt u in de volgende
Ikusasakrant.
Coos Smeding

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom en tot ziens!
Ieder jaar tijdens het bezoek aan Zuid-Afrika komen we bij
MES andere personeelsleden tegen. Dit is een bekend
verschijnsel in de wereld van de niet-gouvernementele
organisaties zoals MES; de lonen zijn meestal niet hoog en
als mensen ergens anders een kans krijgen, dan vertrekken
ze.
Zo hebben we dit jaar kennisgemaakt met Bonolo Masigo,
de nieuwe manager fondsenwerving. Zij heeft ons bezoek
voorbereid en tot in de puntjes verzorgd. Gelukkig is haar
voorgangster niet vertrokken bij MES, maar heeft zij een
andere functie gekregen. Leona Pienaar is sinds januari
2020 de nieuwe directeur van MES Zuid-Afrika.
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We waren aanwezig bij de plechtigheden rondom haar
overname op maandag 20 januari waarbij de vlam werd
overgedragen door de interim directeur Johan Krige aan
Leona. We hebben haar namens Ikusasa natuurlijk ook
toegesproken en haar een broodplank gegeven met de
tekst: “een mens leeft niet van brood alleen”.

Deze tekst komt uit de Bijbel, maar is niet alleen geldig
voor mensen die dit boek als leidraad in hun leven
gebruiken. Het gaat over harmonie en balans, iets waar
ook MES naar zoekt in hun hulpprogramma’s. Niet alleen
voedsel uitdelen, maar mensen ook de warmte laten
voelen van een luisterend oor of een arm om je heen.
Mensen niet alleen een duwtje omhoog uit de ellende
geven, maar ook de kans geven om zélf stappen in de
goede richting te maken. Zo zijn er talloze voorbeelden van
hoe evenwicht van belang is.

geplaatst te krijgen en met succes. Mede door Coby’s inzet
heeft de stichting door de jaren heen een grote achterban
uit de binnenvaart opgebouwd.
Zo’n 10 jaar lang bemande Coby elk jaar gedurende drie
dagen de stand op de scheepvaartbeurs. Eerst samen met
Ria, maar de laatste jaren alleen. Coby is onvermoeibaar
in de weer om sponsoring binnen te halen, ze heeft een
trouwe achterban, die haar regelmatig geld toestopt voor
de stichting.
Mede door het vertrek van Coby heeft het bestuur
besloten dat Ikusasa m.i.v. dit jaar niet meer aanwezig zal
zijn op de beurs Maritime Industry. Arina is nu nog het
enige varende bestuurslid en het huidige bestuur heeft
niet genoeg tijd om de stand drie dagen te kunnen
bemannen. Daarnaast stijgen de kosten voor een stand
ieder jaar sterk en vinden we dat deze kosten niet meer
opwegen tegen de opbrengst.
Sinds twee jaar wonen Coby en Bert aan de wal in
Nijmegen. In die tijd heeft Bert haar regelmatig van en
naar vergaderingen en de scheepvaartbeurs gehaald en
gebracht. Ze vinden het nu tijd worden om een stapje
terug te doen en om nu ook op dit gebied met pensioen te
gaan.

Wij zijn heel blij met Leona als nieuwe directeur voor MES.
Ze is voor ons als stichting altijd een betrouwbaar
aanspreekpunt geweest en zal dat gelukkig blijven!

Dit jaar is ook de tijd gekomen om afscheid te nemen van
ons bestuurslid Coby Boere. Ze heeft dit zelf al geschreven
in het voorwoord.
Na bijna 13 jaar in het bestuur zal Coby per 1 juni a.s. het
bestuur gaan verlaten.
Coby is het enige huidige bestuurslid dat erbij was toen
het financieel adoptieproject werd voortgezet als Stichting
Ikusasa in 2008. Coby heeft veel voor het bestuur
betekend.
Gedurende al deze jaren verzorgt ze kaartjes voor
sponsoren bij vreugdevolle en verdrietige momenten. Ze
denkt altijd aan een bloemetje voor bestuursleden bij
jubilea of gewoon als bedankje, omdat het betreffende
bestuurslid terug was uit Zuid-Afrika voor de stichting.
Ze lobbyt al jaren met succes bij scheepvaart gerelateerde
kranten of tijdschriften om een artikel over Ikusasa
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Coby, we danken jou en Bert voor jullie tomeloze inzet
voor de stichting. We weten dat jullie de stichting een
warm hart blijven toedragen en dat jullie aan de zijlijn mee
blijven leven met de stichting. Al is het maar vanwege het
feit dat jullie ook nog kinderen sponsoren.
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In Memoriam Theresa
Theresa was als verpleegkundige verbonden aan een
school voor kinderen met een beperking, genaamd:
Coronation Training Centre (CTC) in Johannesburg.
Theresa kwam in april 2004 op school werken en in die
maand leerden wij elkaar kennen. Vanaf het begin hadden
wij een goede en fijne klik met Theresa.
In mei 2019 werd ze ziek en het was al snel duidelijk dat
het om een hersentumor ging. Ze heeft gestreden tegen
de ziekte maar ze verloor en is op 14 februari 2020
overleden.
In 2005 vroeg ze of we “even” meegingen naar haar huis.
Intussen - zonder dat wij het wisten- had ze haar familie
opgetrommeld om (veel!) eten klaar te maken. Voordat
we het wisten zaten we met een hele groep mensen aan
tafel. Haar man Freddie is huisarts en was bezig in zijn
praktijk. Maar ook hij zat even aan tafel. En daar is onze
vriendschap ontstaan met haar hele familie. Erg vaak
hebben we daar gelogeerd en stonden Freddie en Theresa
hun eigen bed af omdat ze het nodig vonden dat wij een
goede nachtrust kregen. Zelf sliepen ze dan op een heel
klein matrasje op de grond.

Lachen dat deden we veel met elkaar want ze had enorme
humor! Ze kon vreselijk vlug praten en even vlug dingen
regelen. Soms kwam dit chaotisch over maar dat was het
zeker niet want haar doel was altijd om zoveel mogelijk
mensen te helpen en liefde te geven.
Liefde geven aan alle mensen om haar heen, was zeker de
hoofdmoot in haar leven. En dat gaan veel mensen om
haar heen missen. De kinderen op school missen hun
zuster Theresa. Maar ook Freddie en zijn 3 jongens gaan
Theresa missen op allerlei fronten. Haar aanwezigheid,
haar zorg, haar lach, haar (ondeugende) grapjes en
bovenal haar liefde.

We zouden Theresa bezoeken in het ziekenhuis maar
helaas waren we een paar uurtjes te laat. Jammer maar
gelukkig konden we wel bij de crematie zijn. We waren als
familie betrokken bij de crematie. Dit deed ons erg veel.
Mede namens alle betrokkenen van Ikusasa wensen wij de
familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en bovenal
Gods nabijheid.
We gaven vlak na haar overlijden deze tekst aan de
familie: Want in God is kracht, om te helpen (2 kronieken
25:8)
Luc en Ria Westerbeek
Hieruit kon je zien dat Theresa een zorgzame vrouw was.
Ze was dat voor ons maar zeer zeker voor “haar” kinderen
op school. Twee keer per dag ging ze de klassen rond om
medicijnen te geven aan kinderen die deze nodig hadden.
Intussen gingen haar ogen rond, door de klas, om te zien
of het met haar pupillen goed ging. Ze had een eigen
kamer waar een bed stond en medische apparatuur . Ze
kreeg van ons een bloeddrukmeter, stethoscoop enz. Met
grote glimmende ogen en haar enthousiasme over haar
nieuwe spullen konden we het lachen niet inhouden!
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Tweedehands laptop

Corona

Ook deze keer hebben we een tweedehands laptop
meegenomen voor een van de medewerkers van MES.
Nonhlanhla is maatschappelijk werker bij MES en zij is
degene die alle kinderen van Ikusasa in Hillbrow
(Johannesburg) onder haar hoede heeft. Dat zijn alle
kinderen met code J en MM. Ze gaat bij hen op huisbezoek
en kent hun omstandigheden als geen ander.
Omdat de oude computer van Nonhlanhla telkens uitviel
vanwege een oude batterij was deze “nieuwe” laptop
ontzettend welkom. Volgens IT manager Simon kwam de
laptop precies op het goede moment. Nonhlanhla was
enorm verrast en blij met de laptop. Daarom poseert zij op
onderstaande foto met haar nieuwe bezit.

We kunnen er niet omheen, de hele wereld verkeert in
een crisis door het Corona virus. Misschien hebt u in uw
nabije omgeving al mensen die ziek zijn. Of maakt u zich
zorgen voor de toekomst omdat uw bedrijf het zwaar
heeft.
In een brief die we recent aan al onze sponsoren hebben
gestuurd hebben we u aangegeven dat de situatie in ZuidAfrika ook zeer ernstig is. Wanneer je in een krottenwijk
woont is het onmogelijk om afstand te houden en om
voldoende hygiëne maatregelen te treffen. Thuis werken is
niet mogelijk als je op straat je fruit of andere goederen
aan de man moet brengen.
De oproep tot een extra donatie voor MES om de extra
kosten die de Corona crisis voor hen veroorzaakt, heeft
een enorme respons gehad. Er is tot nu toe een bedrag
van ruim € 8300,- opgebracht!
Meer dan 80 sponsoren en andere betrokkenen hebben
een klein of groter bedrag gedoneerd. Ondertussen
hebben wij € 8000,- overgemaakt naar MES. Het restant
plus alles wat nog binnenkomt zullen wij de volgende keer
overmaken. We hopen op deze manier een klein beetje te
kunnen bijdragen aan de gezondheid van onze Ikusasa
kinderen en hun families.
U kunt uiteraard nog steeds uw donatie overmaken t.b.v.
Corona (of Ikusasa algemeen) op bank rek nr.
NL04RABO0113204124 t.n.v. Stichting Ikusasa
Wij beseffen ons dat het ook voor iedereen in Nederland
een zware en onzekere tijd is. Daarom willen we iedereen
heel hartelijk danken voor uw extra giften!

Wow – this is incredible and it will for sure strengthen our
hands and feet during this challenging time. Much, much
appreciated. We pray God’s blessing over you too!
(mail van Leona Pienaar van MES van 6 april n.a.v. het
overmaken van € 8000,- naar MES i.v.m. Corona )

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Ikusasa en
verschijnt 3 keer per jaar.
Secretariaat
Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein
Tel:06-53261696
info@ikusasa.nl
www. ikusasa.nl
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Financieel steunen?
Bank NL04RABO0113204124 t.n.v. Stichting Ikusasa
KvK inschrijfnummer 24437392 te Rotterdam
RSIN nr. 819553256
ANBI erkend
http://stichting-ikusasa.doelshop.nl
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