KERSTGROET 2020
Aan alle sponsoren en belangstellenden van
Stichting Ikusasa,
December, de vaste maand om terug te kijken
naar het jaar dat voorbij vloog. We weten
allemaal wat er dit jaar de boventoon voerde:
een naar virus dat het dagelijks leven
wereldwijd tot stilstaan dwong.
Ook wij kijken terug naar het afgelopen jaar:
we begonnen met ons werkbezoek in januari.
Het was, zoals altijd, weer hard werken en veel
genieten van alle kinderen, van de gesprekken
en van de plannen en ideeën voor het nieuwe
jaar.
Als we terugkijken met de wetenschap van nu,
dan was dit bezoek absoluut niet coronaproof:
zóveel mensen en kinderen dicht bij elkaar, ál
die handen die geschud zijn, ál die ‘drukkies’ als
begroeting…
Als wij terugkijken dan kunnen we niet anders
dan concluderen dat wij in 2020 niet zijn
vergeten om te zorgen voor elkaar! Wat
hebben we veel extra giften gekregen om naar
Johannesburg over te maken! Er zijn
ontzettend veel voedselpakketten uitgedeeld
aan de gezinnen van de Ikusasakinderen. Van
het geld dat wij in september extra
overmaakten heeft het CTC bijvoorbeeld heel
wat gezinnen kunnen voeden.
We kijken ook terug met het besef dat deze
pandemie in Zuid-Afrika minder besmettingen
heeft veroorzaakt dan bij ons. Op dit moment
komen er daar dagelijks ongeveer 3000 bij, op
een bevolking die viermaal zo groot is als die
van Nederland. Sinds oktober gelden daar de
regels van lockdown level 1 en dat betekent dat

bijna alles weer normaal is, behalve dan dat er
ook daar mondkapjes gedragen worden en er
dezelfde regels gelden als hier (handen wassen,
ontsmetten en afstand houden). Wel horen we
ook verhalen van werkloosheid en ontslagen,
ook in de gezinnen van de Ikusasa-kinderen. De

economische klap komt hard aan in een land
dat al zo kwetsbaar is. Daarbij hebben we deze
week gelezen dat sinds kort het aantal
besmettingen weer oploopt. Aanscherping van
de maatregelen is een kwestie van tijd, ook
Zuid-Afrika is dus nog niet klaar met dit virus,
helaas.
In 2021 gaan we niet naar Johannesburg. Die
beslissing was gemakkelijk genomen (maar niet
gemakkelijk om te verwerken!). We
ontmoeten daar eenvoudigweg te veel mensen
en de druk op MES, CTC en St. Peters is hoog
omdat de nood onveranderd hoog is. Het is
beter om een jaar over te slaan. Dat betekent
ook dat er geen kaarten en/of cadeautjes
richting Zuid-Afrika gaan dit keer.
Mocht u toch wat willen bijdragen, dan vragen
we u om een Kerstgift voor de Joshua’s. Zij zijn
de spil waarop het jeugdwerk van MES in
Johannesburg draait. Zij vangen elke middag na
schooltijd de kinderen (ook Ikusasakinderen)
op, maken huiswerk met ze, zijn een luisterend
oor en een rolmodel en weten met hun
enthousiasme en levenslust heel veel mensen

goede moed te geven. Hun huis is afgelopen
jaar gerenoveerd. Dit was hard nodig: meubels
werden vervangen, muren geschilderd en
kapotte deuren en ramen gerepareerd.
Tenslotte werden er maatregelen genomen om
de overlast door ratten tegen te gaan (we
hebben ze zelf gezien in januari). En toen: was
het geld op.
Op het lijstje staan nog 16 matrassen voor de
14 Joshua’s en hun begeleiders. Daar willen we
met Kerst voor sparen.
Dat verdienen ze!

Helpt u ons om de Joshua's matrassen cadeau te doen deze kerst?

Geef hier een vrijwillige bijdrage!
Of maak zelf uw gift over naar NL04RABO0113204124 t.n.v.
Stichting Ikusasa onder vermelding van matrassenactie.

Onze dank en die van de Joshua's is groot!

Een kleine kerstgroet aan u van onze partners uit Zuid-Afrika:

Please wish all your sponsors a
very Happy Christmas from us
all, and convey our gratitude for
their very generous
contributions, especially in these
difficult times.

Wens al jullie sponsors een hele
fijne Kerst van ons allemaal en
laat hen weten hoe dankbaar we
zijn voor hun zeer gulle giften in
deze moeilijke tijden.

Dorothea Riley, St. Peter’s Childcare

Words are not enough to express how thankful and grateful I am for ASP tables and
chairs, I am really speechless. May the God that we serve bless every person that
contributed to make a difference in the lives of South African children. I pray that none
of you should lack anything, financially, physically and socially.
Shalom be with you all IKUSASA people.
- Meriam Moreki, MES

Woorden schieten tekort om uit te drukken hoe dankbaar ik ben voor de tafels en stoelen
voor het After School Programme, ik ben sprakeloos. God zal iedereen die het verschil maakt
voor het leven van de kinderen hier in Zuid-Afrika zegenen. Ik bid dat niemand van jullie
financieel, fysiek of maatschappelijk iets tekort zal komen. Vrede zij met u.

https://youtu.be/gvqYXIBWkAQ

Tot slot zijn er twee jongeren die hun dankbaarheid graag met u willen delen.
Klik op de link onder de foto om hun persoonlijke verhaal te horen!
Noluthando is al heel lang een Ikusasakind en
zit al sinds 2010 in het sponsorprogramma. Ze
heeft nu op voordracht van MES ondersteuning
gekregen via Ikusasa voor haar studie.

Pinky komt uit Zimbabwe en is na de dood van
haar beide ouders aan Aids , door haar oma
opgevoed. Omdat haar ouders gefraudeerd
hebben met haar geboorteakte (in de hoop
haar een betere toekomst te kunnen geven) zit
ze nu vast in het systeem: geen paspoort
betekent geen mogelijkheid om te studeren of
te werken. Ikusasa heeft haar woonruimte
betaald terwijl MES juridische hulp heeft
gezocht om haar aan een legaal
geboortebewijs te helpen.

https://youtu.be/Qtm5XLfwX9s

https://youtu.be/UGlT5MCFwac
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