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IKUSASAKRANT 

Jaargang 15, nummer 2, juli 2020 
 

Voorwoord 
 
Vanuit het bestuur 

Net als vorig jaar, mag ik ook dit jaar het voorwoord 
schrijven voor de zomereditie van onze nieuwsbrief. De 
wereld ziet er nogal anders uit dan in de zomer van 2019 
nu we wereldwijd ervaren hoe kwetsbaar we zijn als 
mensen in aanraking komen met een virus en met alles 
wat daarbij hoort (beperkende maatregelen, angst & 
onzekerheid).  

 

Zoals zo vaak met dit soort gebeurtenissen, worden de 
armsten en kwetsbaarsten het zwaarst getroffen. Dat geldt 
voor iedere persoon afzonderlijk, maar ook voor landen. 
We zien dat in landen waar veel vertrouwen is in de 
overheid en waar de gezondheidszorg en de infrastructuur 
goed op orde is, er veel sneller kan worden ingespeeld op 
deze dreiging. In landen waar de economie kwetsbaar is en 
er veel maatschappelijke onrust is, is er veel meer moeite 
om te leven met nieuwe omstandigheden. Het wankele 
evenwicht is verstoord. Zo’n land is Zuid-Afrika. 

In Zuid-Afrika ging het land al vroeg op slot. Er waren nog 
relatief weinig besmettingen, maar president Ramaphosa 
besloot tot drastische maatregelen. Hij was daarin ook 
eerlijk en open en er was een enorme politieke wil om 
deze maatregelen te nemen en het virus te bestrijden. Met 
de lockdown werd tijd gekocht, want er was vanaf het  

 

 

 

begin het besef dat het arme deel van de bevolking, vaak 
werkzaam in de informele economie en wonend in grote 
krottenwijken, onvoldoende beschermd zou kunnen 
worden. 

Inmiddels is het land al ruim 100 dagen in lockdown. Er zijn 
wat versoepelingen, het is nu fase 3 en mensen mogen 
wat meer de straat op. Dit is vooral voor de arme inwoners 
van Johannesburg noodzakelijk, want op straat verdienen 
ze vaak hun geld. Door ramen te wassen bij een stoplicht, 
eten te verkopen op de stoep of de was te doen voor de 
rijkere ‘Jozi’s’.  

Afgelopen maanden hebben we veel contact gehad met 
MES. Omdat deze hulporganisatie als ‘’essentieel’ is 
aangemerkt, mochten de MES medewerkers wél de straat 
op tijdens de strenge lockdown. Er is door MES dan ook 
hard gewerkt om voedselpakketten uit te delen, ook aan 
de gezinnen van de Ikusasakinderen.  

 

De grootste opdracht voor MES was om de shelters voor 
daklozen om te vormen tot plekken waar deze mensen 
tijdens de lockdown dag en nacht konden verblijven. Dit is 
een enorme operatie geweest en er is ook extra 
opvangruimte gemaakt. De tussen 8000 en 20000 (!) 
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daklozen in Johannesburg zijn op dag 1 door het leger van 
de straat gehaald en onder dwang bij de opvangplekken 
ondergebracht. De focus op de daklozen was nieuw, zeker 
voor henzelf: 
 
Leona (directeur MES) schrijft hierover: 
In an Instant, they are in the spotlight after years of being 
viewed as an invisible community. For the first time, the 
focus is on homelessness and the extent of the problem in 
South Africa.  
On day one of lockdown, many were forcefully removed to 
shelters with little warning or time to prepare. Some were 
separated from their groups, worrying about losing “their 
spots” on specific corners.  
In the past, some worked and stayed in our shelters and 
were able to forward small amounts of money to their 
homes. This time that income was no longer a reality with 
devas-tating effect. They are worried about their children 
and families back home. One lady said to me: “I have now 
switched off my phone, because I can no longer bear to 
hear my children cry. I can do nothing about it.”  
I was once again reminded that being homeless does not 
mean you are not part of a family.  
 
Van het ene op het andere moment, werd de schijnwerper 
op de daklozen gericht en werden ze zichtbaar, na jaren 
van leven in de kantlijn. Voor het eerst is er aandacht voor 
het probleem van dakloosheid en de omvang ervan. Op de 
eerste dag van de lockdown werden ze onder dwang van 
de straat gehaald, zonder tijd om zich voor te bereiden. 
Sommige mensen werden gescheiden van de groep waarbij 
ze horen, wat zorgde voor de angst om hun ‘plekje’ op 
straat te verliezen. 
Vroeger waren de daklozen die in onze opvanghuizen 
sliepen in staat om een klein beetje geld te verdienen en 
dat op te sturen naar hun families thuis (op het platteland 
van Zuid-Afrika). Nu kon dat plotseling niet meer en het 
effect is dramatisch. Eén vrouw vertelde me dat ze haar 
telefoon had uitgezet omdat ze het gehuil van haar 
kinderen niet meer kon verdragen. Ze was niet in staat iets 
voor ze te betekenen. 
Dit verhaal doet je beseffen dat daklozen geen ‘losse’ 
individuen zijn, maar dat ze ook bij een familie horen en 
méér mens zijn dan jij en ik vaak beseffen.  
 
MES werkt hard om alle mensen die dakloos zijn en de 
gezinnen die in armoedige omstandigheden leven (zoals 
de gezinnen van onze Ikusasa-kinderen) te helpen. Daar is 
enorm veel extra geld voor nodig en met dank aan veel 
sponsoren hebben wij in april daaraan bij kunnen dragen! 

 

Helaas is de situatie nog niet voorbij: de piek wordt 
verwacht in augustus en er wordt verwacht dat er zeker 
50000 mensen aan Covid-19 zullen overlijden. De provincie 
Guateng (waar Johannesburg ligt) heeft inmiddels meer 
besmettingen dan de provincie Westkaap. Inmiddels zijn 
er ook medewerkers en bewoners van de shelters van MES 
besmet en heeft Tebza (de jongen van de koffieshop 
waarover u kon lezen in een eerdere Ikusasakrant) de 
afgelopen 2 weken in quarantaine gezeten omdat hij 
contact had gehad met één van deze personen.  

Veel activiteiten zijn dit jaar niet doorgegaan. Het geld 
voor de kampen en uitstapjes gaat nu gebruikt worden om 
de kinderen van de gezinnen door middel van online 
activiteiten te bereiken. Hierover is contact gezocht met 
ons en wij zijn van mening dat dit een heel goed alternatief 
en initiatief is dat we graag willen steunen! 

 

Vanuit het CTC wordt gemeld dat de scholen gefaseerd 
opengaan sinds begin juli. De leerkrachten staan met 
mondkapjes op voor de klas en maken er het beste van. Er 
is veel zorg en veel onzekerheid maar iedereen is blij dat 
hij/zij weer aan het werk kan gaan. 
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Wij zijn blij met zo’n enorme betrokken achterban en met 
wat aarzeling vertellen we u over de huidige situatie. Het is 
even geen goed-nieuws verhaal en er is onnoemelijk veel 
geld nodig om de gezinnen in Johannesburg te 
ondersteunen.  
De kracht van onze stichting is dat we met heel veel 
mensen samen en heel veel kleine beetjes, zo veel kunnen 
bereiken en ook hebben bereikt in de afgelopen jaren. We 
hopen dat we ook deze keer nogmaals een beroep op u 
mogen doen.  
 

U kunt een extra corona-gift overmaken op: 
NL04RABO0113204124 t.n.v. Stichting Ikusasa, onder 
vermelding van corona 
 
Bekijk ook onze presentatie op YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCwlW13icJqORFtXH
UT4HnCg 
 
Namens het hele bestuur willen we u een fijne en vooral 
gezonde zomerperiode toewensen. 
 
Marika de Boo 

 
 
 
Website en Facebook 
 
De verhalen uit Zuid-Afrika kunnen we met jullie delen via 
de Ikusasa krant. Maar beelden zeggen vaak zoveel meer 
en die delen we via onze Social Media kanalen: 
 
Website 
Op Ikusasa.nl vind je alle informatie over het ontstaan van 
de stichting en de doelen die wij nastreven.  
Zo staat hier o.a. het beleidsplan voor de periode 2019 tot 
2022, waarin we aangeven hoe we de extra giften 
besteden die naast het directe sponsorgeld binnenkomen. 
Daarnaast vind je op de website de financiële en 
secretariële jaarverslagen van de afgelopen jaren. Ook de 
reisverslagen van de reizen die onze bestuursleden hebben 
gemaakt naar Zuid-Afrika zijn hier terug te lezen. 
Daarnaast ook bijdragen van een aantal jongeren die een 
mooi levensverhaal te vertellen hebben. 
Onze samenwerkingspartners in Zuid-Afrika worden 
eveneens voorgesteld op de website; zo lees je o.a. meer 
over MES en CTC.  
 
Facebook 
Ook op Facebook is Ikusasa actief! Marika de Boo beheert 
het account en plaatst hier regelmatig mooie bijdragen. De 
laatste tijd gaan veel berichten over de situatie met 
betrekking tot Corona. Zo staat hier een link naar de 
kerkdienst van 14 juni jl in de Koningskerk waar 
gecollecteerd is voor Ikusasa. In de presentatie laten we 
zien hoe het op dit moment gaat in Johannesburg met 
betrekking tot het coronavirus, en wat er nodig is voor de 
komende maanden. Eerder is al een bedrag van € 8000,- 
overgemaakt voor noodhulp m.b.t. Corona. In deze 
presentatie ziet u ook een aantal blije Ikusasa ouders, die 
hun voedselpakket hebben opgehaald.  
 

  
YouTube 
De filmpjes die op de website staan zijn ook te zien op ons 
eigen YouTube kanaal. Als je zoekt op “Stichting Ikusasa”, 
is ook hier de presentatie te vinden die we in juni gemaakt 
hebben. 
 
Voor ons zijn Facebook en YouTube ook een goede manier 
om contact te onderhouden met jullie als sponsoren. Het 
is mogelijk om een opmerking te zetten bij onze berichten 
of een vraag te stellen. Op die manier weten wij beter 
welke informatie jullie belangrijk vinden. Om als stichting 
meer bekendheid te krijgen helpt het als je onze 
Facebookpagina ‘’liket’ en ook de berichten die erop staan. 
Op ons YouTube kanaal kun je je abonneren, zodat je 
bericht krijgt als er een nieuw filmpje geplaatst wordt. 
Het helpt ons enorm als jullie dit willen doen. 
 

          

https://www.youtube.com/channel/UCwlW13icJqORFtXHUT4HnCg
https://www.youtube.com/channel/UCwlW13icJqORFtXHUT4HnCg
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Reisverslag (deel 2) 
In januari 2020 zijn Marika, haar man Anne en Coos 
namens het bestuur van Ikusasa op werkbezoek naar Zuid-
Afrika geweest. In de vorige Ikusasakrant kon u het eerste 
deel van het reisverslag van Coos lezen, hier volgt deel 2.  
  
Zondag 19 januari 
Met Nicodemus naar de uniting NG kerk. We komen een 
groepje vrouwen in Church uniform tegen en ik geef ze 
een compliment over hoe ze eruit zien. Ik haak er op in 
met de vraag of ik ze op de foto mag zetten. Dat mag en 
dan begint die hele groep vrouwen te zingen. Super!  
Nicodemus preekt over Jesaja en Openbaring en zegt: “let 
go of the things you cannot control, accept and embrace 
reality”. Ik moet denken aan de tekst van een tegeltje dat 
bij mijn ouders hing. 

 

We rijden weer naar Kliptown en als we bijna bij het 
squatterkamp zijn, vraagt een gids of we ook in de 
krottenwijk willen kijken. De gids wil ons vooral laten zien 
dat de verhalen over geweld en onveiligheid maar één 
kant van de medaille zijn. Hier wonen families die voor 
elkaar zorg dragen, buren die naar elkaar omkijken en 
elkaar helpen in geval van nood. 

 
 
Maandag 20 januari 
‘s Ochtends laat Leona ons het nieuwe onderkomen van 
de crèche zien. ’s Middags vindt de officiële benoeming 
van Leona als CEO plaats. Johan Krige en Hannes Windell 
(bestuursvoorzitter) zijn er, net als de Joshua’s. Er wordt 
gezongen, gebeden en Leona houdt een speech; ze hoopt 
dat er “stories” verteld gaan worden door de 

medewerkers over waarom je bij MES werkt. Dat bindt 
samen en ze laat twee filmpjes zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=-TBwdLG4ljc 
(lessons from geese) 
https://www.youtube.com/watch?v=An2OaIbPSII (think 
positively) 
Iedereen krijgt een nieuw T-shirt van MES, door Ikusasa 
geschonken. Ze zullen door de Joshua’s gedrukt worden op 
de door ons geschonken apparatuur en daarvoor krijgen ze 
betaald, dus het geld blijft binnen MES. 
Na afloop van de plechtigheid geeft Marika namens het 
bestuur een broodplank met de tekst “Een mens leeft niet 
van brood alleen”. 

Dan met de Joshua’s mee naar hun woning “Genesis”. Wat 
een heerlijk enthousiaste groep mensen is dit zeg. We 
vertellen wat over onszelf, zij vragen wat, ze stellen 
zichzelf voor, Meriam vertelt wat en dan mag Champ, de 
vader van het huis, de cadeautjes uitpakken. Er gaat 
telkens gejuich op als het spel wordt uitgepakt. We 
vertrekken weer naar Cresta en lopen na het 
boodschappen doen naar huis, 18.15 eindigt onze werkdag 
vandaag. 

 
 
Dinsdag 21 januari en woensdag 22 januari 

Vandaag worden we wakker met een grijze lucht en het is 
zelfs een beetje fris. Livingstone staat met het MES-busje 
al klaar en brengt ons naar het hoofdkantoor waar we het 
financiële halfjaarverslag te zien krijgen. In vloeiend Engels 
geeft Marika aan dat voor onze sponsors vooral een 
narratieve verantwoording belangrijk is, de verhalen en 
foto’s spreken aan en wekken vertrouwen. Ook andere 

https://www.youtube.com/watch?v=-TBwdLG4ljc
https://www.youtube.com/watch?v=An2OaIbPSII
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zaken worden besproken: De studiebeurzen en hoe 
kinderen uit het Ikusasa project beter begeleid kunnen  
worden in de studiekeuze. De impact die de kampen 
hebben op de Joshua’s en de plannen om een Joshua 
programma in Cape Town op te zetten. Al pratend komen 
er nieuwe ideeën die we zouden kunnen uitvoeren. Bij 
onze terugkomst hebben we weer een hoop te bespreken. 
 
Na deze lange bespreking even een uitstapje met de 
mobile clinic om kleding uit te delen in het George Goch 
informal settlement. Hier wonen veel Ikusasa kinderen. De 
chauffeur is de vader van 2 Ikusasa kinderen. De zon is 
gelukkig weer doorgebroken en we helpen mee met 
uitladen. 

 

We eindigen deze dag weer met een bespreking; Zodwa en 
Nonhlanhla (maatschappelijk werksters van MES) vertellen 
over de kinderen, over hun werk en de moeilijkheden die 
ze hierbij tegen komen. Uit alles blijkt hoe gepassioneerd 
en betrokken de werkers zijn. Het was een wonderbaarlijk 
open gesprek waarin ze veel durfden te vertellen. 
Ook woensdag staat in het kader van bespreking en 
overleg. Alles in het Engels en mijn hoofd tuut er van, maar 
Marika gaat onverstoorbaar door. En de zaken worden 
constructief besproken. 
 
Tussen de besprekingen door staan nog twee 
werkbezoekjes gepland. We bezoeken GROW, waar de 
coördinator ons vertelt hoe hij mensen die op straat leven 
en dagritme, verantwoordelijkheidsbesef en 
maatschappelijke betrokkenheid zijn kwijtgeraakt, helpt. 
Met eenvoudig werk, waarin het gaat om basics als op tijd 
komen, de opdrachten uitvoeren die van je worden 
verwacht, je baas gehoorzamen, etc. krijgen deelnemers 
weer structuur in hun leven. De dag begint om 7 uur met 
devotional time en met een workshop (over mother- of 
fatherhood, omgaan met geld, dat soort dingen) en dan 
gaan ze aan het werk. 
Ons tweede werkbezoek vandaag is bij Peter Bosch. 
Inmiddels met pensioen, maar ach, dit maakt hem blij, zegt 
hij, en hij kan niet anders. Peter werkt tussen de daklozen. 
Als wij aankomen heeft zich al een hele groep van 
daklozen gemeld voor een half brood en een kop koffie. 

 

Marika helpt met uitdelen. Vaak wordt er een inspirerende 
film vertoond (na het eten zegt Peter, maar we dwingen ze 
niet om te blijven). Dit is het hart van het werk van MES. 
 
Donderdag 23 januari 
Vandaag onze eerste dag voor het CTC. Marika en Anne 
hadden mij al voorbereid op de verwelkoming, we zouden 
onthaald worden op een hartverwarmende manier met 
gezang, dans en toespraken. En precies zo gebeurde het. 
Na dit welkom worden we “even in de wacht gezet” en 
zien we mensen komen en gaan. Kopjes worden gebracht 
en ook weer opgehaald, waarna de koffie komt maar 
omdat er geen kopjes meer zijn dus ook de koffie maar 
weer wordt meegenomen. Hilarisch! Maar don’t worry 
…het is allemaal goed gekomen. Uiteindelijk hebben we 
achttien kinderen gezien en op de foto gezet en hebben 
we twee huisbezoekjes afgelegd. 

 
 
Dinsdag 28 januari 
Na een lang weekend en een onvergetelijke trip naar het 
Krugerpark zijn we vandaag weer op weg naar het CTC. Bij 
aankomst staat de parkeerplaats al vol, ook de inspectie is 
op bezoek. We parkeren gewoon onze auto waar open 
ruimte is (midden in de rijbaan). Dat zal nog wat worden 
als mensen weg gaan. Omdat de inspectie in de kamer zit 
waarin wij meestal worden ontvangen, mogen wij ons 
vandaag installeren in de hairsaloon. Als Abigail even weg 
is om warm water te halen voor de koffie, kunnen Anne en 
ik de drang niet weerstaan om snel wat pruiken te passen. 
We hebben lol voor tien en proesten in stilte verder zodra 
onze gastvrouwen weer binnenkomen.  
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We worden uitgenodigd voor een bezoek aan een 
sheltered work project, een keten van sociale 
werkplaatsen van de overheid waar productiewerk gedaan 
wordt. Mogelijk zouden er een aantal CTC kinderen aan dit 
project deel kunnen nemen. Er is echter een wachtlijst en 
de doorstroom is gering. Het werk hier bestaat uit vooral 
naaiwerk (textiel voor ziekenhuizen). Er werken ongeveer 
100 mensen met een handicap. (zij verdienen daarmee 
ZAR 5500 (300-350 euro) per maand.)  
Dan weer door naar het volgende project: St. Peters. De 
kinderen zijn aan het voetballen, aan het spelen of aan het 
trampoline springen als wij aankomen. We maken een 
praatje, zetten de kinderen weer op de foto en delen 
presentjes van de sponsors uit en dit alles in een 
ongedwongen sfeer. Het was een heel goed idee om 
gewoon op een dag naar de kerk te gaan waarop de 
kinderen daar huiswerkbegeleiding krijgen! 

 
 
Woensdag 29 januari 
Ook vandaag staat het CTC op het programma: er staat 
een financial meeting op het rooster. Daarna zullen Marika 
en Anne verder gaan met Ikusasa kinderen ontmoeten en 
zal ik met de schoolbus meerijden door de wijk om 
kinderen weer thuis te brengen. Terwijl ik in de bus stap 
worden de kinderen één voor één langs Marika en Anne 
gebracht. Juf Theresa wordt vervangen door een nieuwe 
juf, maar wordt hierin wel gemist. 
 
De bus rijdt door de armste delen van de wijk, ouders 
staan op afgesproken plaatsen de kinderen op te wachten 
en ik hou mijn hart vast bij de gedachte wat er buiten de 

veilige hekken van het CTC niet allemaal kan gebeuren met 
deze o zo kwetsbare kinderen.  

 

Om 15 uur is het hier klaar, de meeste kinderen zijn naar 
huis en wij stappen in de bus om een bezoek te brengen 
aan de naschoolse opvang van Tsepho. 
 
Tsepho is een gezamenlijk initiatief van verschillende 
kerken in de buurt. Per dag worden hier ongeveer veertig 
kinderen opgevangen. Veel kinderen hebben achterstand 
op het gebied van begrijpend lezen en dit heeft natuurlijk 
ook weer invloed op andere vakken. Daarom hebben ze 
een leesprogramma voor de kinderen opgezet. De 
algemeen manager (Japie Krige, ex-manager jeugdwerk 
van MES) vraagt of hij een voorstel mag indienen voor 
sponsoring en wij zeggen toe dit voorstel te bespreken bij 
thuiskomst. 
 
Donderdag 30 januari 
Onze laatste dag alweer in Zuid Afrika. We zijn vermoeid 
en het is een raar idee dat we vanavond weer in het 
vliegtuig zitten op weg naar huis. Maar zover is het nog 
niet….  
We arriveren weer vroeg op het CTC. En na het inmiddels 
gebruikelijke “tea time” ochtend ritueel waarin kopjes 
gebracht en gehaald worden…waarin Abigail komt....en 
weer gaat om wat te pakken en wij bedenken om zelf 
maar aan de slag te gaan …..of toch maar niet ….want daar 
komt Abigail weer aan…. gaan we uiteindelijk de laatste 
klassen in en spreken, fotograferen en filmen kinderen en 
juffen. 
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Het afscheid is weer ontroerend: er wordt gedanst en 
gezongen en wat is het mooi om te zien hoe deze 
leerlingen opbloeien en letterlijk groeien als ze iets doen 
waar ze níet onzeker over zijn!! Marika heeft een 
afscheidswoordje en wij krijgen alledrie een enorme tas 
(slik, de koffer was al ingepakt) met een fleece deken met 
daarop een label met onze namen. Zó lief! 
Wat ons vandaag nog te doen staat voor het vertrek was 
een laatste bezoekje aan MES. We komen aan en de 
kinderen staan in keurige rijen per klas opgesteld en zijn 
een bijbeltekst aan het oefenen , daarna bidden, daarna 
zingen en dan: hup, in drie groepen uit elkaar aan de tafels 

om huiswerk te maken onder toezicht van de Joshua’s . 
Anne en ik kunnen her en der nog wat helpen bij het 
huiswerk. Leona en Tebza komen nog langs om afscheid te 
nemen en toen zat onze missie er op. 
We hebben de laatste spullen ingepakt terwijl het onweert 
en regent en rijden ook in de stromende regen en file naar 
het vliegveld. We leveren de huurauto in, eten nog iets, 
duiken de souvenirwinkel in en dan is het wachten op 
vertrek. Moe en voldaan. 
 
Coos Smeding 
 

 
 
Groet van Nonhlanhla 
 

Nonhlanhla is een oud-Ikusasa 
leerling, die in 2017 
eindexamen deed. Nu werkt ze 
op een school en studeert ze, 
op kosten van haar werkgever 
door middel van 
afstandsonderwijs. Vorig jaar 
heeft Ikusasa haar gesteund 
met een nieuwe laptop.  
Hierbij publiceren we haar 
tweede enigszins filosofische 

column, geschreven in het Engels met een Nederlandse 
vertaling door ons toegevoegd. 
 

A girl with dreams 

I am Nonhlanhla Mathe, an ordinary girl from the streets 
of Hillbrow Johannesburg, but a girl with big dreams and 
aspirations. I am growing everyday, to realize that team 
work makes the dream work, I may be passionate and able 
but I always need a helping hand from my family, friends 
and communities. From a high school learner to a 
University student, when everything like amount of work, 
time management and responsibilities change, you can 
learn to change how to do things for better.  
I wake before dawn breaks every morning, going to bed 
when everyone has probably dreamt twice, having to fight 
daily with circumstances that come my way to make my 
dreams a reality and to make a difference in the world. I 
learn every single day that there is time for everything and 
in this season I learn to invest, not only education wise but 
financially, spiritually and  mentally. I learn also that 
treasures of this life are found in the most simple things, a 
simple smile, a giving hand and a heart full of love.  

 

 

 

 

Ik ben Nonhlanhla Mathe, een gewoon meisje uit de 
straten van Hillbrow in Johannesburg, maar een meisje 
met grote dromen en ambities. Ik groei elke dag, ik ben 
zeer gepassioneerd, en ik realiseer me dat ik anderen 
nodig heb om mijn dromen waar te maken. Ik ontwikkel 
me van een middelbare school tiener tot een student aan 
de universiteit, met alle veranderingen in tijdsplanning en 
verantwoordelijkheid, en ik leer nog steeds dingen beter te 
doen.  
Ik sta vroeg op en ga pas slapen als iedereen allang ligt te 
dromen, en strijdt dagelijks met de omstandigheden die 
op mijn weg komen om mijn dromen te realiseren en om 
een verschil te maken in de wereld. Ik leer elke dag 
opnieuw dat er altijd een goed moment is, en ik leer te 
investeren niet alleen qua opleiding maar in mijn hele 
ontwikkeling. Ik leer ook dat de “schatten” in dit leven 
kunnen worden gezien in de kleine dingen, zoals een lach, 
een uitgestoken hand en een hart vol liefde.  
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Extra giften  
 
Naast de individuele sponsoring van kinderen komen er 
ook regelmatig extra giften binnen die Ikusasa vrij kan 
besteden in Zuid-Afrika. In ons beleidsplan hebben we een 
aantal vaste posten voor een aantal jaar afgesproken. 
Zo zal er structureel geld worden overgemaakt voor het 
realiseren van kampen voor de allerarmste kinderen, 
waarbij de kinderen naast veel plezier ook heel veel 
“bagage” mee naar huis krijgen. Ook de Joshua’s die deze 
kampen begeleiden en de naschoolse opvang realiseren, 
kunnen rekenen op een vaste bijdrage gedurende deze 
periode. Verder is er een bedrag gereserveerd voor 
“studiebeurzen”, omdat we steeds vaker het verzoek 
krijgen om met name voor het 1e jaar van een 
vervolgstudie een financiële bijdrage te leveren. Zo is dit 
jaar voor 8 jonge mensen, die eerder via Ikusasa hun 
middelbare schooldiploma hebben kunnen halen, geld 
overgemaakt om de inschrijfkosten of het collegegeld voor 
het 1e studiejaar te kunnen betalen.  

 

Daarnaast is er geld begroot voor noodhulp of incidentele 
giften. In november bespreekt het bestuur aan welke 
doelen het overgebleven bedrag wordt besteed.  Hieruit 
zijn bijvoorbeeld schoenen voor 2 kinderen van CTC 
betaald, evenals een laptop voor een van de voormalige 
Ikusasa kinderen die voor haar vervolgstudie een laptop  

 

nodig had. Ook is een laptop aangeschaft voor een van de 
medewerkers van MES. Daarnaast is een kopieerapparaat 
voor de Joshua’s aangeschaft, een aantal bordspellen en 
een cadeautje aan alle medewerkers van MES ter 
ondersteuning van hun goede werk. CTC is verblijd met 
een gift voor picknicktafels en parasols (dankzij een 
bijdrage van het Ankerfonds), en met een aantal 
educatieve spelpakketten. Met behulp van een gift van de 
Bisschop Beckers Stichting is ook geld overgemaakt om 3 
airco’s te installeren. 
En zoals ieder jaar werd er aan alle kinderen van het CTC 
een ijsje uitgedeeld van ons!  
 

 

 

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   

 
 
Financieel steunen? 
Bank NL04RABO0113204124 t.n.v. Stichting Ikusasa 
KvK inschrijfnummer 24437392 te Rotterdam 
RSIN nr. 819553256 
ANBI erkend 
http://stichting-ikusasa.doelshop.nl

www. ikusasa.nl 

Wist u dat……                        

 
U via Doelshop.nl gratis kunt doneren aan 
Ikusasa? Ga naar Doelshop.nl en klik door naar 
een website (zoals bijv. Bol.com, Coolblue of 
Booking.com) waar u de aankoop doet. De 
webshop maakt een bepaald percentage (bijv. 3%) 
van het aankoopbedrag over naar Ikusasa. Dit kost 
geen cent extra! 

mailto:info@ikusasa.nl
https://www.facebook.com/Ikusasa-176151575774112/

