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A Visie en Missie
Why

How

What

De Bijbels geeft ons o.a. in Jacobus 1:27 de opdracht om zorg te dragen voor de
zwakkeren (weduwen en wezen) in de samenleving en hen de boodschap van
Gods hoop en vrede te geven zodat zij kunnen ervaren en laten zien wie Christus
voor hen is en hoe zijn verlossing vorm krijgt in het dagelijks leven en in duurzame
toekomstperspectieven. In het voetspoor van Jezus zijn we met innerlijke
ontferming over hen bewogen.
Financiële ondersteuning, faciliteren van praktische hulp en het geven van advies
aan lokale christelijke projecten voor kinderen en/of volwassenen die direct of
indirect lijden aan de gevolgen van de pandemie hiv/aids voornamelijk in het
gebied rondom KwaMhlanga, Zuid-Afrika. De ondersteuning wordt bij voorkeur
gegeven aan projecten die gericht zijn op het realiseren van structurele
verbetering van leefomstandigheden, zelfredzaamheid en duurzaamheid. Waar
samenwerking de doelstelling bevordert, wordt dit actief nagestreefd. Het
eigenaarschap van de projecten ligt te allen tijde bij lokale personen, organisaties
of kerken en niet bij Masibambisane.
1. Fondsen werven voor en bekendheid geven aan het diaconale missionaire
werk dat gebeurt in het gebied rondom KwaMhlanga (in voormalig thuisland
KwaNdebele), Zuid-Afrika.
2. Organisaties die werkzaam zijn in dit gebied financieel ondersteunen op basis
van gerichte (gedeeltelijke) projectfinanciering.

B Projecten
Thembalethu
We ondersteunen het Daycare Centre Thembalethu Community Centre in KwaMhlanga.
Hier worden dagelijks na schooltijd 120 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 wordt er gekeken naar de thuissituatie van deze kinderen
om te proberen structurele verbeteringen in gang te zetten.
Voor de jongsten is er sinds kort een ECD centre (crèche) gerealiseerd.
We ontvangen regelmatig uitgebreide financiële en narratieve rapportage.
Helaas is het centre een deel van het jaar gesloten geweest vanwege Covid-19. Hierdoor
gingen allerlei plannen en activiteiten niet door. Ook financieel is er structureel tekort zodat
activiteiten geschrapt moesten worden.
Wel hebben de examenleerlingen huiswerkbegeleiding gehad en is er een ‘dare & dignity’
programma geweest voor de tieners.
Sponsor Family Program
Thembalethu Day Care Centre organiseert en coördineert samen met een aantal Home
Based Care Workers het Sponsor Family Program. We krijgen hiervan maandelijkse
rapportage.
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 2021
heeft Masibambisane via Thembalethu Day Care Centrum voor een totaalbedrag van
€8.424 15 SFP-gezinnen gesteund. De gezinnen hebben ook kerstpakketten gekregen.

Nakekela
Als Masibambisane onderhouden we regelmatig contact met de leiding en bestuurders van
het AIDS-hospice Nakekela. We zien hier mooie ontwikkelingen.
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. Ook familieleden worden hierbij betrokken.
Wij zijn bij Nakekela betrokken. Financieel is Nakekela afhankelijk voor operationele kosten
van support van buitenaf. Masibambisane ondersteunt projectmatig op aanvraag. We
hadden nog €10000 op reserve voor Nakekela tbv nieuwbouw. Omdat er echter nog geen
perspectief is wanneer deze zal plaatsvinden hebben we Nakekela aangeboden dit bedrag te
besteden aan een ander project. Nakekela heeft aangegeven graag een tweedehands
bakkie te willen aanschaffen. Wij hebben toegezegd dat de €10000 hier aan besteed mag
worden.

Child Vision Academy
Child Vision Academy helpt wees- en/of kwetsbare kinderen door middel van het opleiden
van leraren zodat zij holistische zorg kunnen verlenen. Er wordt gekeken naar de mens als
geheel om in alle aspecten nood te verlichten: lichamelijk, mentaal en geestelijk. De
gebruikte methode is gebaseerd op langdurige betrokkenheid, ervaring en onderzoek.
Uitgangspunt is verandering door navolging: mensen worden in staat gesteld hun leven te
veranderen, met de gaven en talenten die God hen heeft geschonken. Een belangrijk doel is
de zelfredzaamheid, niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.
De opleiding bestaat uit vijf onderdelen:
1. praktisch toepasbaar bijbelonderwijs
2. early childhood development (ECD)
3. management en administratie
4. genereren van eigen inkomsten
5. self-help saving groups
Child Vision is in 2021 daadwerkelijk van start gegaan, gesponsord door Word & Deed, De
Verre Naasten en Masibambisane. Child Vision hangt onder de paraplu van Khanyisani, er
wordt gebruik gemaakt van kennis en know-how van diverse andere betrokkenen. De
praktische scholing vindt plaats in Thembalethu Center. 24 studenten hebben hieraan
deelgenomen.
Rene Hubregtse heeft veel tijd/begeleiding gestoken in de bestuursstructuur van Khanyisani.
Voor 2022 is besloten dat Masibambisane €40000 toezegt voor het 2e jaar.
Noodhulp
Masibambisane geeft naast deze projecten incidenteel ook geld voor noodhulp.
- Financiele ondersteuning Guy Stubbs voor reparatie auto
- Voedselpakketten in relatie tot de gevolgen van de covid-19 pandemie, zoals
werkloosheid en armoede. Er zijn via Masibambisane noodhulp-voedselpakketten
verstrekt aan gezinnen in Thembalethu en Sun City (totaal ongeveer 260 families).
Wij zijn EO Metterdaad dankbaar, dat zij een groot deel van dit bedrag voor hun
rekening hebben genomen.
- Financiering van een huis voor de Nkoana-family in Thembalethu.
- We hebben in december in Thembalethu de gezinnen voedselpakketten en de
stafleden een kerstbijdrage gegeven omdat het centrum geen financiën meer had
voor maaltijden en stipends.

C Fondswerving en PR
Actieve fondsenwering en PR heeft dit jaar slechts minimaal plaatsgevonden.
Er is een algemene flyer en een specifieke folder voor Child Vision. Hierop zijn ook de
mogelijkheden om met een QR-code of GIVT te geven opgenomen.
Gelukkig hebben we wel geld ontvangen van enige vaste sponsoren en zijn er toch een
aantal giften uit kerken en van particuieren gekomen.
Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om een fondsenwerver in te schakelen.
2 dames, Kimberley v.d. Wal en Eva Boer zullen zich bezig gaan houden met PR via de
website social media.

D Andere activiteiten
1.Controle van het financiële jaarverslag heeft plaatsgevonden.
2.Voor interne communicatie en het opslaan van de gezamenlijke gegevens, zoals verslagen
maken we gebruik van Dropbox, voor foto’s/video’s gebruiken we google drive
3.Er is veel contact geweest met de mensen in Zuid-Afrika en met de andere sponsoren,
zoals Word& Deed en EO-metterdaad.

E Bestuur
Lijst van leden van het bestuur:
André Jansen, voorzitter
Harry en Joke Lukens, contactpersonen m.b.t. Zuid-Afrika
Piet van Rooijen, penningmeester
Harry en Heleen Noordhof, Heleen is secretaris
René Hubregtse
Harry Lukens en Harry en Heleen Noordhof hebben in 2021 hun deelname aan het bestuur
beëindigd, ook Andre heeft ditzelfde voornemen, we moeten dus op zoek naar nieuwe
bestuursleden waaronder een nieuwe voorzitter.
De leden staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

F Vergaderingen in 2021
09-02-2021(via zoom)
13-04-2021 (via zoom)
18-05-2021
31-08-2021
26-10-2021
06-12-2021(via teams)
Notulen en agenda’s zijn ter inzage op aanvraag
Mei 2021

