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A. Projecten
Thembalethu
We ondersteunen het Daycare Centre Thembalethu Community Centre Ungalahi Ithembe
in KwaMhlanga.
Hier worden dagelijks na schooltijd 100 kinderen opgevangen in drie lesgroepen. Ze krijgen een
maaltijd, huiswerkhulp, sport, Engels en bijbelonderwijs.
De leiding berust bij de heer Ernest Lebogang Matsela. Er werken 14 stafleden bij Thembalethu.
Naast de zorg voor de kinderen zijn er ook de contacten met de verzorgers van deze kinderen. Zij
krijgen extra ondersteuning in de opvoeding en er wordt nagedacht over structurele verbeteringen in
de thuissituatie.
Voor de jongsten is er sinds kort een ECD centre (crèche ) gerealiseerd.
We ontvangen regelmatig uitgebreide financiële en narratieve rapportage van de manager, E.
Lebogang Matsela.
Punten van zorg zijn: de fondsen voor de langere termijn, m.n. De operationele kosten en de
verhouding met de overheid en instanties die o.a. als gevolg van corruptie financieel niet
meewerken.
Verder blijkt het lastig, om zelf inkomen te genereren uit bv. bijdragen van ouders/ verzorgers.
De tuin levert wel iets op, maar vnl. voor eigen gebruik.
In het afgelopen jaar bleek er door stijgende kosten en dalende Rand extra geld nodig te zijn.
De Deputaten CGK hebben €10.000 toegezegd, in twee porties van €500,Masibambisane verhoogde de bijdrage voor het laatste kwartaal van 2019 met €5425.

Sponsor Family Plan
Thembalethu Day Care Centre organiseert en coördineert samen met een aantal Home Based
Care Workers het Sponsor Family Program. Maandelijkse rapportages van SFP worden op onze
vergaderingen besproken.
Er worden criteria gehanteerd voor het toelaten en voortzetten van de ondersteuning aan de
families die geholpen worden. Deze gezinnen krijgen tijdelijk steun voor hun primaire
levensbehoeften en schoolopleiding van de kinderen. De bedoeling is dat zij leren om op eigen
benen te staan. Mensen die zelf geen inzet tonen of inkomsten verzwijgen, krijgen geen hulp
meer.
SFP is een project dat Masibambisane doorlopend ondersteunt.
In 2019 hebben wij via Thembalethu Day Care Centrum 15 SFP-gezinnen gesteund. De gezinnen
hebben ook kerstpakketten gekregen.

Nakekela
Als Masibambisane onderhouden we regelmatig contact met de leiding en bestuurders van het AIDShospice Nakekela. We zien hier mooie ontwikkelingen. In 2019 werden er 147 mensen opgenomen.
Naast de verpleging worden er ook andere dingen gedaan: zoals trainingen, supportgroepen en
voorlichting over AIDS/ HIV aan jongeren en in kerken. De supportgroepen (een voor volwassenen en
een voor jongeren) zijn bedoeld voor mensen die na opname weer naar huis kunnen, maar nog wel
een stukje ondersteuning kunnen gebruiken. Lotgenoten contact, elkaar bemoedigen. Bij de
volwassenen komt daar ook bij, dat er gestimuleerd wordt, om met kippen en tuintjes aan de gang te
gaan. Er worden microkredieten verstrekt. Bij de jongeren ligt er veel nadruk op: omgaan met je
besmetting, acceptatie, gezond leven en medicijngebruik.
Wij zijn bij Nakekela betrokken. Financieel is Nakekela afhankelijk voor operationele kosten van
support van buitenaf. Masibambisane ondersteunt projectmatig op aanvraag.

Child Vision Academy.
In 2019 zij we intensief bezig geweest met de plannen voor een opleidingscentrum. Deze gaat Child
Vision Academy heten. Hier worden mensen die op een aantal Daycarecentres werken opgeleid. De
training zal bestaan uit 5 onderdelen ECD (Early Childhood Development), het geven van
bijbelonderwijs, administratie en management, het genereren van inkomsten (zelfvoorzienend
worden) en het opzetten van spaargroepen.
De drijvende kracht achter dit plan is Guy Stubbs, die ook de African Honeybee
(https://www.africanhoneybee.co.za ) heeft opgezet. Hij werkt in dit project samen met Love Trust,
een organisatie die onderwijs verzorgt aan kwetsbare, arme kinderen. De plaats waar deze trainingen
gegeven zullen worden is Daycare Centre Thembalethu. Dit project zal het werk op Tehbalethu ook
een boost geven. De as. studenten komen niet alleen uit KwaMhlanga, maar ook uit een Daycare
centre Ratanang in Bushbuckridge, 2 centres van Sizabantwana (omgeving Hazyview) en Daycare
centre Ramotse in Hamanskraal. Totaal zijn er nu 35 aanmeldingen.
In februari zij Harry Lukens en Piet van Rooyen naar Zuid-Afrika geweest, om de plannen door te
spreken en concreet te maken. Zij hebben zowel de projecten in KwaMhlanga bezocht als de andere
bovengenoemde centres. Ook hebben ze uitgebreid met Guy Stubbs gesproken hierover.

In november zijn Harry en Heleen Noordhof tijdens een privébezoek aan Zuid-Afrika ook al deze
projecten langs geweest. Verder hebben ze kennis gemaakt met twee medewerkers van Love Trust
en hebben ze de toelatingsonderzoeken van de kandidaten van dichtbij meegemaakt.
B. Fondswerving en PR
1. PowerPoint presentatie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Power Point . Deze is al enige
malen vertoond, maar wordt nog actueler gemaakt.
2. Collecten zijn aangevraagd en gehouden bij verschillende kerken
3. De website werd aangepast en onderhouden.
4. Instagram is opgestart om informatie te delen, vooral met jongeren
5. Facebookberichten zijn bijgehouden. Facebook is vooral gericht op ouderen. We zijn gestopt
met Twitter
6. Via persoonlijke contacten zijn er bij particulieren fondsen geworven.
7. De flyer voor fondswerving is aangepast en uitgebreid met Tikkie en QR-code.
8. Een logo, website en folder voor de CVA zijn in ontwikkeling.
9. Flyers zijn uitgedeeld
C. Andere activiteiten
1. Accountantscontrole is uitgevoerd.
2. Wij hebben de AVG eisen bestudeerd en voldoen aan de wetgeving.
3. Onze administratie en financiën zijn bijgehouden in een gezamenlijke Dropbox account .
4. Terugkoppeling aan donateurs om hen op hoogte te houden van wat er met het geld is gedaan.

D. Het bestuur
Lijst van leden van het bestuur:
André Jansen, voorzitter
Nanda Groenendijk, PR en Fondswerving
Harry en Joke Lukens, contactpersonen m.b.t. Zuid-Afrika
Piet van Rooijen, penningmeester

Harry en Heleen Noordhof, Heleen is secretaris
René Hubregtse
De leden staan geregistreerd bij de Kamer v Koophandel

E. Vergaderingen in 2019
14-01-2019 via Skype
25-03-2019 In Terschuur
07-05-2019 via Skype
01-07-2019 via Skype
23-09-2019 in Terschuur
26-11-2019 via Skype
Notulen en agenda’s zijn ter inzage bij het secretariaat.
Juni 2020, Heleen Noordhof

