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Voorwoord
Vanuit het bestuur
Het einde van 2019 nadert en ook nu kunnen we weer
terugkijken op een goed jaar voor stichting Ikusasa.
In januari zijn Marika en ik naar Johannesburg geweest om
(bijna) alle kinderen en samenwerkingspartners te
ontmoeten. Het was voor mij de eerste keer en het was
een zeer indrukwekkende reis met vele mooie
ontmoetingen, zowel met de kinderen als met veel
bevlogen mensen, die er alles aan willen doen om het
armste deel van de bevolking van Johannesburg een beter
leven te geven.
Ook in januari 2020 staat er weer een reis gepland; ditmaal
zal Coos meegaan met Marika en haar man Anne.

In 2019 zijn er twaalf sponsors gestopt met de sponsoring
van een kind. Het was best spannend of we weer nieuwe
sponsors zouden vinden, maar gelukkig hebben we zelfs
dertien nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen! Er zijn
dit jaar 36 kinderen uit het project gegaan, het grootste
deel omdat ze eindexamen hebben gedaan. Alle 35
kinderen die op de wachtlijst stonden hebben intussen een
sponsor gevonden.
De afgelopen periode hebben we een nieuw beleidsplan
geschreven, waarin we met name de besteding van extra
giften verder hebben uitgewerkt. Samen met de ZuidAfrikaanse partners hebben we doelen opgesteld die we
de komende jaren meer structureel willen steunen,
bijvoorbeeld de kampen en de Joshua’s. Daarnaast gaan
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we kijken welke mogelijkheden er zijn om jongeren die
verder willen studeren te ondersteunen met de
financiering van hun opleiding. U vindt het beleidsplan op
Ikusasa.nl onder het kopje Over ons/beleidsplan.
Bij MES, onze partnerorganisatie in Johannesburg, is er
afgelopen jaar weer een aantal personeelswisselingen
geweest. Alan Childs (CEO/directeur van MES), is in juli
gestopt en tijdelijk waargenomen door de vorige CEO
Johan Krige. We willen op deze plaats Alan en Johan
bedanken voor de prettige samenwerking met Ikusasa in
de afgelopen jaren!
Leona Pienaar start vanaf januari 2020 als CEO van MES.
Leona is bijna vanaf het begin bij onze stichting betrokken.
We feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes!
Bij het Coronation Training Centre is verpleegkundige
Theresa al een tijd ernstig ziek. Wij wensen haar van harte
beterschap en hopen dat ze op termijn weer in staat is om
te werken.

Begin dit jaar kregen alle kinderen tijdens het bezoek van
Marika en mij een foto van zichzelf in een fotoframe, die
ze konden versieren. Dit was een groot succes, daarom
besluiten we dit komend jaar weer te geven.
Ten slotte wil ik u, namens het Ikusasa-bestuur, fijne
feestdagen toewensen en een goed 2020. Wij hopen dat u
ook in 2020 onze stichting blijft steunen, want onze hulp in
Johannesburg blijft hard nodig!
Namens het bestuur,
Arina Oorburg
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Post voor de kinderen

Privacyverklaring

In januari willen Marika en Coos ook weer post en
eventuele kleine cadeautjes meenemen voor de kinderen.
Dit jaar kreeg ruim een derde van de Ikusasa-kinderen post
van hun sponsor. We zien hoe blij de kinderen zijn met een
kaart of klein cadeautje van hun sponsor. Het zou leuk zijn
als in januari a.s. nog meer kinderen post krijgen!
Daarom willen we u wederom vragen of u uw sponsorkind
een kaart wilt sturen met daarop een kleine persoonlijke
wens (in het Engels of in het Nederlands). U kunt die kaart
opsturen naar het secretariaat, dan zorgen Marika en Coos
er persoonlijk voor dat uw sponsorkind deze krijgt. Wel
willen we u uitdrukkelijk vragen om de cadeautjes klein en
licht te houden en max. één cadeautje per kind te geven.
Het is ieder jaar weer een uitdaging om alles mee te
nemen, zonder bij te hoeven te betalen en het is voor de
kinderen niet leuk om te zien dat het éne kind veel krijgt
en het andere kind weinig of zelfs niets.
Wilt u deze post, voorzien van de naam en code van uw
sponsorkind, voor 8 januari 2019 opsturen naar of afgeven
bij het secretariaat van Stichting Ikusasa? Het adres is
Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein.
De sponsors die regelmatig in de Koningskerk komen
mogen, net als vorig jaar, hun post, voor 5 januari 2020,
afgeven aan Peter Maat. Hij zorgt ervoor dat alle post in
Nieuwegein terechtkomt!

Vanaf 28 mei 2018 geldt in Nederland de Europese
algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De wet verplicht stichting Ikusasa om in een dossier vast te
leggen welke gegevens wij opslaan en met welke reden.
Op onze website Ikusasa.nl kunt u onder het kopje Over
ons/beleidsplan het volledige privacy protocol lezen. Als
samenvatting hiervan publiceren wij hier onze
privacyverklaring.
Stichting Ikusasa legt gegevens vast zoals naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en emailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
donateurschap of de verwerking van een gift.
De namen van de sponsoren worden verstrekt aan onze
samenwerkingspartner zodat zij hun werkzaamheden goed
kunnen uitvoeren. Omdat wij de mogelijkheid tot
persoonlijk contact belangrijk vinden, hebben de
sponsorkinderen ook het recht om de naam van hun
sponsor te weten. Alle andere persoonsgegevens
verstrekken wij aan geen enkele andere partij. De
gegevens zijn binnen het bestuur vrij toegankelijk voor
ieder bestuurslid.
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons
vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het
versturen van de nieuwsbrief en het minimaal eenmaal per
jaar doorsturen van informatie over uw sponsorkind of de
besteding van uw gift. Incidenteel gebruiken wij uw
mailadres om u te informeren over belangrijke zaken of u
te herinneren aan het betalen van uw sponsorbijdrage.
We nemen alleen telefonisch contact met u op, wanneer
het via email niet lukt om contact te leggen.
U heeft een sponsorverklaring getekend voor het
ondersteunen van uw sponsorkind gedurende zijn/haar
schoolperiode. Mocht dit door omstandigheden niet
langer mogelijk zijn dan u kunt zich ten allen tijde
afmelden als sponsor. Stuur daarvoor een mail aan ons
algemene adres: info@ikusasa.nl.
Ook voor adreswijzigingen kunt u dit mailadres gebruiken.
Stichting Ikusasa zorgt voor een goede en passende
beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar
toevertrouwde persoonsbestanden.
Het bestuur van stichting Ikusasa
september 2019
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Coronation Training Center
Onderstaande mail ontvingen we van Abigail, één van de
leerkrachten van het CTC en degene die verantwoordelijk
is voor het Ikusasa-project.
Abigail schrijft dat het einde van het schooljaar nadert, en
dat naast het kerstfeest ook het afscheid van een aantal
kinderen zal worden gevierd.
CTC is erg blij met het feit dat Ikusasa zich het lot van de
kinderen van het CTC aantrekt en met hulp van de
sponsors financieel kan ondersteunen. Specifiek de nieuwe
sponsors wil zij bedanken voor de steun!
Links op de foto staat Abigail, rechts is Yolandi Mowat, de
occupational therapist.
Kerstwensen van de CTC-kinderen: “Mag jullie feestgetij
gevuld wees met liefde en vreugde. Voorspoed vir 2020.”

Uitje voor kinderen MES

Dear Marika
As a school we want to greet you and the whole of Ikusasa
team .
We are now at the end of the last school term, only 2
weeks left for the learners and then its holiday.
We are now busy preparing for the learner’s awards and
christmas party. We want to send them off in a good
christmas spirit. I will send you some photos.
We as a school are privileged to have you as a team in our
life. Thank you for taking the interest of our learners at
heart and we really appreciate it.
We want to say thank you to the Ikusasa team for the
money and gifts for the learners and staff. I will share this
with the staff.
Remember God loves a cheerful giver and we as a school
don’t take all your deeds lightly , we really appreciate you.

Omdat de kosten voor de uitdeeldag van de pakketten
voor de kinderen van MES veel lager uitpakten dan het
bedrag dat Ikusasa hiervoor beschikbaar stelde, hebben de
kinderen van MES Soweto en Johannesburg nog een
educatieve dag kunnen hebben. De groep kinderen uit
Soweto is naar de dierentuin in Johannesburg geweest. Ze
hebben een leuke dag gehad die werd afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd.
De Ikusasa kinderen uit Johannesburg zijn een dag naar
het SCI-Bono discovery center geweest. Dit is een
interactief museum waar spannende activiteiten op het
gebied van wetenschap en technologie kunnen worden
gedaan. Het centrum wil de interesse in opleidingen in de
technologie bevorderen. De 62 kinderen en hun 6
begeleiders hebben een mooie dag gehad, met als
afsluiting het gezamenlijk eten.
Namens alle kinderen bedankt dat Ikusasa deze dag
mogelijk heeft gemaakt!

We also want to recognise the new sponsors that came on
board, thanks for their willing heart to give.
Regards
Abigail
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Tweedehands laptop

Kerstgedachte MES

MES is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) en dat
betekent dat er weinig geld is voor de hardware binnen de
organisatie; mensen gaan altijd voor spullen, maar: zonder
spullen kunnen mensen niet geholpen worden!
Als we de mogelijkheid hebben, nemen we goed werkende
(tweedehands) laptops mee. Deze was voor Lizzie, de
maatschappelijk werkster in Soweto, die heel veel werk
verzet voor de Ikusasakinderen.

Door MES wordt de kerstgedachte prachtig verwoord:
Voor velen betekent Kerst een tijd van samenzijn met
geliefden, om de geboorte van Jezus te vieren. Voor MES
betekent Kerst een tijd van geven aan hen die het nodig
hebben en zo het verschil in hun leven te maken.
Christmas of Giving
What is Christmas?
For many, Christmas means a time of being with family
and loved ones; to celebrate the ultimate gift our God gave
to each of us by the birth of our Lord Jesus Christ.
For MES, Christmas means a time of giving to those in need
around us and making a difference in their lives.

Simon, de IT officer, stuurde ons een mail die we (in
vertaling) graag met u willen delen:
Vanmorgen heb ik Lizzie achter de laptop gezet die jullie
hebben meegebracht. Jullie wens was dat hij gebruikt zou
worden door de maatschappelijk werkers, onder andere
voor het Ikusasa project.
Haar oude laptop hing letterlijk aan een zijden draadje.
Sommige toetsen waren kapot en op het scherm was een
streep te zien.
Ik heb de laptop in haar kantoor in Impilo gezet en begon
opmerkingen te maken over hoe mooi hij wel niet is. Ik heb
haar gevraagd om het toetsenbord even te proberen en
hem aan te zetten. Toen haar naam op het scherm
verscheen begon Lizzie te lachen. Na mijn uitleg, heb ik
hem aan haar overhandigd. Dank Ikusasa voor jullie hulp,
zodat Lizzie haar werk goed kan uitvoeren.

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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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!

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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