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Voorwoord
In Nederland is de herfst begonnen: de dagen worden
korter, de temperaturen gaan weer flink omlaag en de
bladeren vallen van de bomen. In Zuid-Afrika is de lente
begonnen en maakt men zich weer op voor de
zomervakantie over ruim anderhalve maand.
Waar Nederland weer gebukt gaat onder strengere
maatregelen om de gevolgen van de Covid-19 pandemie in
te dammen kan Zuid-Afrika de maatregelen juist weer
versoepelen. We hopen dat Zuid-Afrika een tweede golf
bespaard blijft.
Veel kinderen en jongeren hebben dit schooljaar onderwijs
gemist en missen dit nog steeds, omdat veel kinderen geen
internet of laptop tot hun beschikking hebben en ze
zodoende geen digitaal onderwijs kunnen volgen. De
kinderen gaan sinds augustus wel weer gedeeltelijk naar
school, maar moeten daarnaast ook thuis schoolwerk
maken. Zoals u misschien in het beleidsplan heeft gelezen,
is Stichting Ikusasa sinds kort begonnen om een aantal
jongeren te helpen met een vervolgopleiding. Voor de ene
jongere betekent dit dat Ikusasa de inschrijfkosten van de

school of universiteit betaalt, voor de andere het vervoer
naar en van hun school en voor weer een ander een
bijdrage om een laptop aan te schaffen.
Vanuit MES is Patience voorgedragen om ondersteund te
worden, zij is 19 jaar en in januari begonnen met een studie
maatschappelijk werk. Ikusasa zal het schoolgeld betalen
voor haar vierjarige opleiding en van dat bedrag was er ook
nog de mogelijkheid om een laptop aan te schaffen.

Stichting Ikusasa heeft op dit moment 248 kinderen in het
programma en er staan nog drie kinderen op de wachtlijst.
Wanneer u overweegt om (nog) een kind financieel te
willen ondersteunen bij het volgen van een opleiding kunt
u contact met ons opnemen voor informatie, via mail
naar info@ikusasa.nl of telefonisch naar mij: 06-53261696.
Voor € 125,00 per jaar kunnen ook deze kinderen met een
gerust hart naar school, zonder dat ze zich zorgen hoeven
te maken over een schooluniform en schoolspullen.
Wat betreft het aantal kinderen in het project zitten we aan
het maximumaantal dat we willen aanhouden om een
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kleinschalig individueel en persoonlijk adoptieproject te
blijven. Met dit aantal kinderen is het nog mogelijk om met
alle kinderen persoonlijk contact te hebben als we op
bezoek zijn in Zuid-Afrika. Naast de sponsoring van
individuele kinderen hebben we in de loop der tijd een
aantal vaste donateurs gekregen die onze stichting
structureel steunt, zonder dat zij zich willen verbinden aan
een specifiek kind. Deze extra structurele inkomsten
hebben gemaakt dat er wat ruimte voor groei van de
stichting is gekomen en hebben ervoor gezorgd dat we een
aantal projecten structureel kunnen ondersteunen voor de
komende drie jaar, zoals studiebeurzen voor jongeren die
een vervolgopleiding willen doen, uitstapjes voor de
kinderen en het ondersteunen van drie Joshua’s. Joshua’s
zijn jongeren die een tussenjaar nemen om zich bij MES in
te zetten voor de activiteiten van MES, zoals werken bij de
kinderopvang en voedsel uitdelen op straat. Wanneer u
interesse heeft in deze manier van sponsoring kunt u
contact met ons opnemen of bij het overmaken van een gift
dit erbij vermelden. Meer informatie over het besteden van
de giften kunt u lezen in het beleidsplan dat te vinden is op
onze website, www.ikusasa.nl.

Ikusasa is naast Facebook sinds kort ook actief op
Instagram, voornamelijk om de jongere generatie te
bereiken die actief is op dit medium. Daarnaast is het sinds
kort ook mogelijk om via Facebook, d.m.v. een
donatieknop, een donatie over te maken aan onze stichting
of zelf een inzamelingsactie te starten binnen uw eigen
netwerk op Facebook. Dit is een betrouwbare en
gemakkelijke manier om geld in te zamelen, die door de
meeste grote goede doelenorganisaties wordt gebruikt.
Zoals bekend heeft Coby het bestuur verlaten en zijn we al
een tijdje op zoek naar een bestuurslid erbij. Mijn dochter
Dianne Oorburg had aangegeven dat zij het erg leuk zou
vinden om iets binnen het bestuur te doen. Echter volgens
de statuten mag een bestuurder met een andere
bestuurder geen familieband hebben. Dus kan Dianne geen
volwaardig bestuurslid zijn, maar wel een duobestuurslidmaatschap met mij hebben. Dianne zal in ieder
geval de Ikusasakrant gaan maken en andere dingen gaan
doen binnen de stichting. Zij zal zich verderop in deze krant
aan u voorstellen.
Met het maken van deze Ikusasakrant heeft Dianne het een
en ander veranderd: het opvallendste is dat de krant vanaf
nu rechtstreeks in de mail te lezen is. Daarnaast zullen we
'm voorlopig ook nog als PDF-bestand meesturen voor als u
de krant wilt printen. We hopen dat u deze nieuwe
Ikusasakrant zult waarderen. We wensen u veel leesplezier
toe.
Arina Oorburg, namens het bestuur van Ikusasa.
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Wat vinden de kinderen zelf?
Zoals ieder jaar hebben we ook begin 2020 de kinderen een
aantal vragen gesteld. Belangrijk om in het achterhoofd te
houden dat dit dus voor de Corona crisis was.
We vroegen bijvoorbeeld wat ze zouden doen als ze een
invloedrijk
politicus
zouden
zijn.
Veel kinderen willen dan zorgen voor gratis onderwijs, ook
aan de universiteit. Ook het aanbieden van betaalbare en
goede woningen wordt vaak genoemd. Het creëren van
banen waardoor er een einde aan de enorme werkloosheid
kan komen. De corruptie willen ze aanpakken. En de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen is ook een
terugkerend onderwerp. Je kunt het ook wat dichter bij huis
zoeken: betere sanitaire voorzieningen in hun school, en
gratis
ijsjes
voor
alle
kinderen!

Dat de kinderen veel meemaken in hun directe omgeving
bleek wel uit de antwoorden op de vraag wat hen het meest
is bijgebleven uit 2019. Een van de kinderen verloor haar
neef door zelfmoord, een ander zijn broer moest naar de
gevangenis. Een ander kind herinnert vooral hoe zwaar het
leven zonder haar moeder was. Een lichtpuntje gaf Nqobile:
zij heeft bloed gegeven waarmee ze 3 mensen heeft gered.
Een wat luchtiger vraag is welk dier ze graag zouden willen
zijn: een hond want die luistert als je praat; een mier want
die kan zo goed werken zonder instructie of leiding; een
kameleon omdat deze zich zo goed kan aanpassen aan zijn
stemming en zijn omgeving; een leeuw omdat die zijn
gebied goed kan beschermen; een pauw vanwege zijn
charisma en prachtige kleuren.

Als grootste uitdaging voor jonge mensen die nu in ZuidAfrika opgroeien geven de kinderen aan:
•

Drugs- en alcoholgebruik

•

Criminaliteit, overvallen, verkrachtingen,

•

Armoede

•

Werkeloosheid

•

Tienerzwangerschappen

•

Xenofoob geweld

Het belang van de ondersteuning van de kinderen door
middel van een schooluniform en een schoolpakket wordt
duidelijk gemaakt door Lindokuhle: “als ik nu naar school ga
is er geen verschil tussen mij en de kinderen die wel 2
ouders hebben”. Kinderen zien de steun als blijk van
vertrouwen in hen, het maakt ze belangrijk en geeft zin aan
het leven. Zoals Vuyelwa schrijft: “Thank you for giving me
a reason to wake up every day. Thank you for giving me that
faith I need when there seems to be no hope.”
De kinderen willen ook graag iets terugdoen in de
toekomst; regelmatig schrijven ze dat ze bijvoorbeeld
Social Worker willen worden om de toekomstige kinderen
ook te kunnen helpen.

“Education is the key to my future and your sponsorship
it is helping me greatly. And one day I wish to give
another girl this opportunity that has been given to
me.”
- Relebohile 10 jaar
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Geen werkbezoek in 2021
Het coronavirus houdt al maanden de hele wereld in zijn
greep. We zagen het al een beetje aankomen maar
hoopten lange tijd dat we ander nieuws konden brengen.
Helaas: het bestuur heeft eind september via een mail
aan onze partners laten weten dat er in januari 2021
geen delegatie vanuit Nederland op bezoek komt.
Sinds 1 oktober zijn de grenzen van Zuid-Afrika weer
open voor toeristen, uit veilige, groene, landen uiteraard.
Want in Zuid-Afrika gaat het op dit moment redelijk goed
met het aantal besmettingen (ongeveer 2000 er dag, op
een bevolking die vijfmaal groter is dan in Nederland).
Nederland staat niet op de groene lijst, dat mag duidelijk
zijn. Vanuit Noord-Europa zijn alleen toeristen uit de
Scandinavische landen en Duitsland, Polen, de Baltische
staten welkom. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Nederland
in januari 2021 van die rode lijst afgehaald wordt.

Tijdens onze bezoeken zien en spreken we veel mensen
(alleen al de 250 Ikusasa kinderen!) en komen we op
plekken die qua hygiène niet heel best zijn. Het zou ook
onverstandig zijn om het werkbezoek door te laten gaan,
als het wél zou mogen.
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Dat betekent dat we dit jaar onze sponsoren op een
andere manier op de hoogte zullen houden van het wel en
wee van de kinderen. De uitdeeldagen bij MES gaan
gewoon door, maar nu zonder dat wij erbij zijn en
misschien een beetje aangepast. Een foto of vragenlijst zal
dit jaar wat moeilijker zijn om naar Nederland te krijgen.
Dit kost veel (extra) tijd van de maatschappelijk werkers
en ook veel internetdata om alles door te sturen. We
willen dit dan ook niet van hen vragen.
We hebben MES, het CTC en St. Peters Childcare gevraagd
om te bedenken op welke manier het voor hen haalbaar is
om ons te informeren. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel
mogelijkheden! Er wordt via Whatsapp regelmatig
overlegd en dat blijven we natuurlijk ook gewoon doen!
We hopen dat u ook in 2021 nét zo betrokken blijft als in
de afgelopen jaren. Wij zullen ons best doen om u op de
hoogte te houden van de situatie in Zuid-Afrika. Dat doen
we via de nieuwsbrieven, maar ook via Facebook,
Instagram, YouTube en via onze website. We hopen dat u
daar regelmatig even kijkt.
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Update jeugdwerk MES
Afgelopen week had Marika een Whatsapp videogesprek
met Meriam Moreki, manager Jeugdwerk van MES. We
spraken over de situatie op dit moment in Johannesburg en
over de Joshua’s. Deze groep jongeren heeft in het
afgelopen jaar noodgedwongen een heel ander programma
moeten draaien dan ze normaal gesproken doen, vanwege
Covid-19.
Meriam vertelt hoe het er op dit
moment uitziet in de straten van
Johannesburg: “als je nu zou komen,
dan zie je in de straten geen verschil.
Het enige verschil is dat mensen nu
mondmaskers moeten dragen. Maar,
de meesten doen dit niet. Verder zijn
de regels: ‘handen wassen’. De
winkels zijn gewoon open. Maar als
je verder kijkt: het is niet normaal
hoeveel mensen op dit moment hun
banen verliezen. De economische
schade is enorm.”
Meriam: “Covid-19 has messed-up, big time.” “De kinderen
gaan weer naar school maar niet regelmatig en elke school
heeft dat anders georganiseerd. Sommige kinderen gaan op
verschillende dagen enzovoort. Dat maakt dat onze
naschoolse opvang ook helemaal anders is moeten gaan
werken. De kinderen komen om die reden ook niet
regelmatig meer naar de naschoolse opvang. Daarbij is het
voor veel ouders, die bijvoorbeeld werkloos zijn geworden,
ook niet meer op te brengen om de maandelijkse 50 Rand
te betalen die wij vragen (dat is €2,60).
We hebben tegen ze gezegd dat ze hun kinderen gewoon
moeten laten komen en dat wij gaan kijken hoe we dat
oplossen.”

De Joshua’s (de 14 jongeren die een MES-servicejaar doen)
konden zich tijdens de lockdown niet bezighouden met het
leiding geven aan de naschoolse opvang. Zij hebben in
plaats daarvan allerlei hand- en spandiensten gedraaid in de
opvang van de daklozen en in het voedselprogramma. MES
heeft een extra shelter in gebruik genomen en alles moest
daarvoor in orde gemaakt worden: schoongemaakt,
voedsel en andere donaties ophalen (matrassen en
beddengoed). Ook hebben de Joshua’s geholpen met het
koken van voedsel voor de bewoners van de shelters en
voor de kinderen van de naschoolse opvang. Tenslotte
zorgden zij voor voedselpakketten voor de gezinnen die bij
MES bekend zijn.
Inmiddels hebben de Joshua’s hun eigen bezigheden weer
opgepakt, zoals een mentorship workshop en een kids-atheart training (voor het leren omgaan met kinderen). De
meesten Joshua’s zullen hun tussenjaar met een jaar
verlengen. Dat geldt ook voor Dineo en Kethekuhle, die
door Ikusasa worden gesponsord. Tshepiso zal het
programma verlaten, hij is aangenomen op de universiteit
van Witwatersrand en gaat een bachelor in Science doen
(een combinatie van natuurkunde, wiskunde en biologie).

Meriam: “Wij zijn dankbaar dat we doorlopend
genereuze donaties hebben gekregen van onze donoren
en speciaal van Ikusasa uit Nederland. Door deze
donaties konden we ook tijdens Covid-19 onze
programma draaiende houden. De jongeren hebben heel
veel gedaan voor de gemeenschap te midden van de
chaos en verwarring tijdens de lockdown. We hadden dit
niet kunnen doen zonder de donatie, steun en het gebed
van onze donateurs.”
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Even voorstellen...

Helpt u mee?

In het voorwoord is mijn naam al even
gevallen, maar natuurlijk wil ik me ook
graag zelf nog even aan u voorstellen.
Mijn naam is Dianne Oorburg, ik ben
29 jaar en samen met mijn vriend
sponsor van twee fantastische
meisjes.
Aangezien mijn moeder al heel wat
jaren meedraait in het bestuur van Ikusasa en ik bovendien
de mooiste, indrukwekkendste en soms ook verdrietigste
foto's uit Zuid-Afrika toegestuurd kreeg toen mijn ouders
daar op werkbezoek gingen, heb ik al heel wat kunnen zien
van het werk van Ikusasa. Een beetje extra hulp was wel
welkom, dus vanaf nu zal ook ik met veel enthousiasme mijn
handen uit de mouwen steken voor de 248 kinderen in het
project!

Ikusasa sponsoren zonder dat het u geld kost? Het kan
echt!

Deze Ikusasakrant is het eerste waar ik aan mee heb mogen
helpen. Waarschijnlijk zijn er daardoor ook wat dingen
anders dan u gewend bent. Heeft u vragen of opmerkingen,
dan horen we die graag!
Door de tijd heen zullen er vast meer dingen zijn die ik voor
Ikusasa kan gaan doen. Ik ga er met heel veel plezier aan
beginnen en ondertussen blijf ik dromen... wie weet komt
er ooit een dag dat ik 'onze' meiden kan bezoeken.

Koopt u wel eens iets online? Veel grote webshops, zoals
Bol.com of Booking.com, zijn aangesloten bij Doelshop.nl.
Ga vóórdat u uw aankoop doet naar de site van Doelshop,
kies Ikusasa als uw goede doel, klik op de webshop die u wilt
bezoeken en doe uw aankoop zoals u anders ook zou doen.
Op deze manier gaat een klein percentage van uw aankoop
naar
Ikusasa!
Langzaam maar zeker komt het einde van het jaar weer
dichterbij. In december heeft u de mogelijkheid over te
stappen van zorgverzekeraar. In veel gevallen is dit gunstig
voor uw eigen portemonnee. Ook dit is mogelijk via
Doelshop: betere zorg voor u én voor de kinderen in ZuidAfrika!
Maakt u thuis of op uw werk gebruik van een printer? Uw
lege cartridges laten recyclen is niet alleen goed voor het
milieu: ook dat kan Ikusasa wat extra sponsoring opleveren!
Deze maand heeft het bestuur weer een mooie donatie
ontvangen voor ingeleverde cartridges. Wist u dat u deze
gewoon gratis op kunt sturen ter recycling? Ga snel
naar 123inkt.nl en vergeet niet om Ikusasa aan te vinken.
BEDANKT!

In Memoriam: Wanees

Op 8 augustus is Wanees overleden. Een leerlinge van het Coronation Training Centre en sinds 2019 in ons
project. Wanees leed aan een progressieve neurologische ziekte, waardoor haar hersenweefsel afsterfde. Het
meest opvallend was de motorische achteruitgang, Wanees kon niet meer lopen en had een rolstoel nodig
om op school mee te kunnen. Haar ouders wonen in arme omstandigheden en thuis waren er helaas geen
aanpassingen voor haar. Voor deze ziekte is helaas geen behandeling mogelijk, ook niet in Nederland.
In de afgelopen jaren zagen we Wanees langzaam achteruitgaan. Afgelopen
januari was duidelijk dat haar ziekte heel snel ging; ze kon niet meer goed
zien en haar bewegingen waren ongecontroleerd. Contact maken werd
steeds moeilijker. Ook slikken werd een probleem en ze was sterk
vermagerd. Er waren in januari al grote zorgen over haar.
Wanees is 15 jaar geworden. We denken aan haar familie, haar leerkrachten
en haar klasgenoten, die haar moeten missen.
Ikusasakrant, jaargang 15, oktober 2020
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Een positieve noot in de lock down
Soms kan iets wat voor ons heel gewoon is een fantastische
bijdrage zijn aan het dagelijks leven in Johannesburg. Met
dank aan Stichting Bisschop Beckers kon het CTC drie
airconditionings aanschaffen!

In deze tijd ligt de prioriteit natuurlijk volop op het gezond
zijn en gezond houden van alle kinderen en medewerkers.
Tijdens de wekenlange lock down in Zuid-Afrika heeft het
schoolteam dan ook met man en macht gewerkt om de
gezinnen van haar leerlingen - van wie 90% in armoede
opgroeit - van voedsel te voorzien. Velen waren hun
inkomsten kwijt en moesten noodgedwongen thuisblijven.
Gelukkig kunnen de kinderen inmiddels weer naar school!

Tijdens ons werkbezoek werd er hard gebouwd aan een
nieuw gebouw voor bijna 200 leerlingen. Ikusasa heeft bij
kunnen dragen aan airco's voor dit gebouw! Het gebouw is
momenteel nog niet in gebruik en een schooldag ziet er
door alle Covid-19-maatregelen heel anders uit dan de
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kinderen gewend zijn, maar dit is in ieder geval een
(geld)zorg minder. We hopen dan ook dat het gebouw snel
open gesteld wordt!
Met deze foto's geven geven we
u een kleine inkijk in de
uitdagingen waar het CTC op dit
moment mee te kampen heeft:
leerkrachten volledig ingepakt,
de jonge leerlingen zelfs met
mondkapje én spatscherm, aan
het begin van de dag wordt de
temperatuur van de kinderen
gemeten én alle handen en
voeten ontsmet. Ook hier is de
'normale' samenleving nog ver
weg.

Het is fijn om te weten dat de leerlingen weer naar school
kunnen. Voor heel veel leerlingen is dit heel belangrijk, om
weer in een veilige omgeving te zijn waarbij structuur en
aandacht gegarandeerd zijn. Aan de andere kant: het is ook
verdrietig om te zien hoe deze leerlingen, van wie het
adaptief vermogen al onder druk staat, met mondkapjes op
in de klas zitten en een leerkracht hebben van wie de helft
van het gezicht (en dus heel veel mondelinge
communicatie)
verborgen
blijft
voor
hen!
We nemen u graag ook even mee in het dagelijks leven van
de CTC-kinderen in deze tijd. Om ons heen zien we veel
maatregelen, dat is in Johannesburg helaas niet anders.

7

St Peters Childcare
Tot slot willen we nog een kleine update delen van een
derde partner van Ikusasa: Pastor Dieter Trümpelmann,
vice-voorzitter van het St. Peter’s Child Care schreef ons
een mooie brief. Hij zet zich volop in voor kinderen in
Johannesburg, mede omdat hij zelf weet hoe het is om als
pleegouder om te gaan met de uitdagingen in het dagelijks
leven van kwetsbare kinderen. Via St. Peter's Child Care
helpt hij families bij het pleegouderschap of adoptieproces.
In de update schrijft hij dat hij en zijn vrouw het Covid-19virus hebben gehad. Gelukkig zijn zij na de nodige isolatie
beiden goed hersteld en waren er binnen het project op tijd
maatregelen getroffen. Voor vele anderen is het geluk
minder groot: Covid-19 maakt de kloof tussen arm en rijk
groter en vele gezinnen vechten iedere dag voor hun leven
in deze economisch slechte tijden. Gelukkig gaan de meeste
kinderen weer 2 - 3 dagen in de week naar school en
worden er ook stappen gemaakt in het organiseren van
online lessen. Dat laatste maakt ook de problemen van
armoede wederom extra zichtbaar: veel kinderen hebben
thuis geen toegang tot internet of computers.

Juist om deze reden wil hij Ikusasa bedanken voor de
samenwerking en sponseringen. De wereldwijde
ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn dus van
grote invloed op het dagelijks leven van veel kinderen in
Zuid-Afrika, onze steun is dus hard nodig.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Ikusasa en
verschijnt 3 keer per jaar.
Secretariaat
Julianaweg 17, 3433 EA Nieuwegein
Tel:06-53261696
www. ikusasa.nl
info@ikusasa.nl
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Fiancieel 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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