
 

 

 

Nieuwsbrief  

Oktober 2021 

 

Beste donateurs en belangstellenden van Stichting Ibhongo,  

Hoewel we hoopten in de loop van 2021 onze normale activiteiten weer te kunnen 

oppakken, werd eind 2020 duidelijk dat dit zeker het eerste half jaar niet mogelijk was. We 

herinneren ons allemaal nog de strenge maatregelen rond kerst en de avondklok, de 

lange sluiting van de horeca en de problemen, ook nu nog, om evenementen te 

organiseren. Het bestuur heeft dan ook besloten om het eerste half jaar van 2021 te 

gebruiken om onze publiciteit te verbeteren. Daarvoor zijn we met diverse personen in 

gesprek gegaan. Het werd duidelijk dat we een andere insteek wilden kiezen in onze 

communicatie. 

Een nieuwe website 

Vandaag mag de vlag uit!! Met trots presenteren wij onze 

nieuwe website. Https://stichtingibhongo.nl is geheel 

vernieuwd. Interactiever, meer nadruk op onze missie, op 

het leven dat de inwoners van Masiphumelele wensen voor 

hun kinderen en op de behaalde resultaten. Wij zijn heel 

benieuwd naar jullie reacties en horen die graag terug op 

info@stichtingibhongo.nl 

Cadeau 

Bij een feestje hoort een cadeau! Wat is er mooier dan een cadeau aan te bieden aan 

de kinderen van de informele crèches in Masiphumelele. Zij hebben het bijzonder zwaar 

gehad in de afgelopen 1,5 jaar. Een prentenboekje in  hun eigen taal voor elk kind dat 

meedoet in het Stay&Play programma: wat een bezit zou dat zijn!  De boekjes kunnen in 

de crèche gelezen worden en mee naar huis genomen worden om ook met de ouders te 

bekijken. Organisatie Dash Books stelt zich ten doel om het bezit van boeken voor alle 

kinderen mogelijk te maken. Een Dash boek kost €1,50 per stuk en we willen een bedrag 

van €500 bij elkaar sparen.  

 

Wil je hieraan bijdragen (en met elk bedrag zijn we heel blij), maak dit dan over op 

NL50ABNA0595579078. 
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Social Media 

We zijn veel actiever aanwezig op Facebook (Stichting Ibhongo) en Instagram (Ibhongo).  

We hebben ook een account gestart op LinkedIn (Stichting Ibhongo). Via deze social 

media kunnen jullie de ontwikkelingen wekelijks volgen naast de informatie op de blog 

van deze website. Om deze kanalen zo goed mogelijk te benutten, hebben we wel jullie 

hulp nodig. Door onze berichten te delen, te liken of erop te reageren, helpen jullie mee 

de informatie zo goed mogelijk te verspreiden. We rekenen op jullie steun hierbij ! 

Wat hebben we nog meer gedaan? 

Natuurlijk hebben we ook niet stilgezeten met fundraising en is er hard, en met succes, 

gewerkt aan aanvragen bij fondsen, flessenacties, verjaardag-acties en kunstverkoop, 

zodat we de projecten in Masiphumelele  zo goed mogelijk kunnen blijven steunen. Voor 

het eerst in 10 jaar kunnen we de projecten niet bezoeken in 2021. We moeten volstaan 

met contact via digitale middelen. Hoewel dit frequent gebeurt en goed verloopt, voelen 

we de noodzaak om in 2022 naar Zuid-Afrika af te reizen. Door de ontwikkelingen met 

eigen ogen te zien en met betrokkenen daar te praten, kunnen we beter afstemmen. 

Ontwikkelingen in Zuid-Afrika 

In Zuid-Afrika heeft men recent ook te maken gehad met een 

derde coronagolf en de deltavariant, als gevolg waarvan de 

scholen weer gesloten werden. De kinderdagverblijven 

mochten open blijven, maar het Stay&Play project werd 

opnieuw stilgelegd vanwege restricties op het vlak van 

vervoer en het ontvangen van groepen. Voor de informele 

crèches was dit opnieuw een klap. Ze waren de gevolgen van 

de eerdere sluiting, verlies van inkomen en personeel, nog niet 

te boven. Door een speciale verjaardagsactie hebben we 18 

crèches kunnen steunen met een voucher, waarmee ze 

noodzakelijke materialen kunnen aanschaffen.  

Begin april is het Stay&Play programma verhuisd naar een nieuwe locatie, Sunnydale 

Educare, Op dit terrein zijn ook twee crèchegroepen voor 5 en 6 jarigen gehuisvest en de 

organisatie (Masiphumelele Creative Hub) die vooral sociaal werk doet voor diverse 

leeftijdsgroepen. Vanwege de ruime locatie kunnen er twee groepen Stay&Play per dag 

komen en kunnen ruim 300 kinderen van informele crèches per schooljaar van het 

programma profiteren. Er is ook veel meer ruimte beschikbaar voor workshops voor 

leidsters en ouders. Deze locatie is prima geschikt om te groeien naar de Stay&Play Hub, 

een doe-, leer- en ervaringscentrum voor kinderen, leidsters en ouders van informele 

crèches. Een dergelijk centrum hebben wij als speerpunt voor 2021 aangekondigd in de 

nieuwsbrief van december 2020. Vanwege de corona-perikelen verlopen de 

ontwikkelingen wat trager, maar we zijn op de goede weg.   

 

In Masiphumelele draaien de maaltijddistributiepunten nog 

steeds door. Men is zich daar intussen veel bewuster geworden 

van de noodzaak om meer selfsupporting te zijn. Zowel op 

Chasmay Educare als op het terrein van Sunnydale Educare is 

hard gewerkt aan het ontwikkelen van moestuinen. Het streven 

is om 1000 kinderen te kunnen voorzien van gezonde en 



 

 

voedzame maaltijden. Gezonde voeding is een 

noodzakelijke voorwaarde om de kinderen goed te laten 

profiteren van het onderwijs. Onvoldoende of 

onvolwaardige voeding leidt bij de kinderen tot prikkelbaar 

gedrag, concentratie- en geheugenproblemen en 

futloosheid. In onze Giving Tuesday campagne en 

eindejaarsactie zal het realiseren van gezonde voeding 

centraal staan.  

Zowel MasiEducare als Chasmay Educare draaien goed en kunnen voldoen aan de 

corona-maatregelen. De training van de leidsters verloopt positief en Chasmay Educare 

groeit richting hun registratie.  

 

De werkloosheid is in Zuid-Afrika een groot probleem . Volgens recente getallen is op dit 

moment 34% van de volwassen bevolking werkloos. Dit treft vooral de inwoners van 

townships en het percentage daar ligt rond de 75%. Het kunnen betalen van de 

ouderbijdrage voor het kinderdagverblijf  is een punt dat aandacht blijft vragen.  

In de Homes to Grow hebben vooral personele problemen gespeeld. Een nieuwe 

chauffeur voor de schoolbus en een assistent-moeder zijn onlangs aangesteld. De 

algemeen manager van St. Francis Trust heeft in ernstige mate corona gehad en is nog 

steeds herstellende. Gelukkig hebben de leerkrachten, die aan de Trust verbonden zijn, 

veel administratieve werkzaamheden van haar overgenomen. De kinderen van de 

Homes to Grow  veel last gehad van het steeds sluiten van de scholen, dan wel naar huis 

sturen van klassen bij besmettingen. Voor twee van hen gaat dat betekenen dat ze 

opnieuw van school moeten wisselen omdat ze meer ondersteuning nodig hebben om 

de basisschool af te kunnen ronden. Het gaat de kinderen wel goed in psychisch en 

mentaal opzicht, ondanks het grote isolement dat door de corona-maatregelen ervaren 

wordt.  



 

 

Verder nieuws.. 

• De voorzitter en de secretaris van stichting Ibhongo hebben geboekt voor een 

verblijf in Zuid-Afrika van 13 februari tot 27 maart 2022. Zij laten zich opnieuw 

informeren over de ontwikkelingen in Masiphumelele. Vanwege de 

onvoorspelbaarheid m.b.t. de corona situatie is afgesproken dat zij dit keer niet met 

groepen kinderen zullen werken.  

• In 2022 bestaat stichting Ibhongo10 jaar. We zijn al hard bezig met plannen maken, 

en hebben er alle vertrouwen in dat we samen met jullie een mooi jubileum gaan 

vieren. 

• Weten jullie nog dat je ons kunt steunen met je internetaankopen? Op 

onze website staat een button van SponsorKliks. Door op deze button 

te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels. Elke 

aankoop bij een van deze bedrijven levert stichting Ibhongo een 

commissie op. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. 

• Het is nog steeds mogelijk om via onze website een digitale collectebus aan te 

maken die je kunt gebruiken als je bijv. vanwege je verjaardag geld voor de 

stichting wilt ophalen. 

Nieuw op onze site is de mogelijkheid om een poster te downloaden 

die je kunt gebruiken om een eigen actie te starten voor onze 

stichting. Welke vorm die actie heeft is geheel aan jou. 

• Giving Tuesday is dit jaar op 30 november 2021. Ook wij doen er aan 

mee met een campagne voor gezonde voeding. Houd de social media in de 

gaten! 

 

In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie over het 10 jarig jubileum van Stichting 

Ibhongo. We willen jullie dan graag ontmoeten, 

Hartelijke groet, 

Bestuur Stichting Ibhongo  

 


