
 

 
Stichting Ibhongo bestaat 10 jaar 

Germa Zeijen en Con van Zundert c.s. hebben al veel kunnen doen en zijn trots … 

1.  

 
Germa Zeijen en Con van Zundert 

Op de warme herfstavond van 1 september meld ik me in de Olmengaard 6 bij 

het echtpaar Germa Zeijen en Con van Zundert. Zij zijn het gezicht, het hart en 

de drive achter de stichting Ibhongo, een naam die de lezer van Goirles Belang 

niet onbekend zal voorkomen, want met regelmaat popt hij op. Zo in de editie 

van 31 augustus waar “Roeien voor Ibhongo” bij Sportcentrum Jan de Rooy 

wordt aangekondigd, op zondag 25 september. De stichting viert geen feest, 

want dat kost geld dat beter besteed kan worden aan de township 

Masiphumelele (klemtoon op de derde lettergreep, met een plof-p: phoem). De 

actie bij Jan de Rooy is tegelijkertijd fundraising voor het goede doel én feest, 

want sport gaat dan samen met muziek van de band van Jan. Op 16 oktober is 

bij de Wynshop een proeverij van Zuid-Afrikaanse wijnen, en een speciale actie 

tot kerstmis. “We willen de mensen ook de mooie kant van Zuid-Afrika laten 

ervaren.” Meteen aan het begin van een lang gesprek noemen Germa en Con de 

namen van de andere bestuursleden: Ria de Jong en Janke van der Veen. De 



laatste woont in Amersfoort; dat is “ver weg” voor een Goirlese stichting, maar 

omdat Janke in 2002 een jaar in Masiphumelele gewoond en gewerkt heeft is 

het “dichtbij”: zij weet altijd precies waar het over gaat. In de dank voor wat 

gedaan is, worden de oud-bestuursleden betrokken die helaas (ook vanwege 

corona) hebben moeten afhaken. Tevens koppelen Germa en Con daaraan een 

oproep aan ieder die nog wat tijd heeft: kom ons helpen, kom ons versterken, in 

het bestuur, of als ondersteuning van het bestuur, bij activiteiten als moonlight 

shopping etc. Je bent meer dan welkom! 

door Ben Loonen 

Het begin 

Hoe begint het, wanneer ontstaat zo’n drive om “iets” te doen? Dat zijn persoonlijke 

geschiedenissen. Voor Germa en Con begint het in 2009 wanneer ze 25 jaar 

getrouwd zijn. Ze willen de dag markeren met iets bijzonders, maar wat? Dan gaat 

een neef trouwen, in Zuid-Afrika, en ze besluiten bij de bruiloft aanwezig te zijn. Daar 

zien ze niet enkel de mooie kant, maar ook de lelijke kant van Zuid-Afrika, de 

townships, de oneindige krottenwijken, dicht opeengepakte “shacks”, “huizen” van 

planken en golfplaten. Germa: “Zo onthutsend dat mensen zo moeten leven, het is 

schokkend. Je wist het wel, maar je moet het gezien hebben.” Ze besluiten na die 

korte trip terug te keren. Maar een idee moet rijpen. In 2010 zijn ze op vakantie in 

Frankrijk en dáár komen ze tot het besluit: we moeten iets doen. Dat doen gaat in 

eerste instantie via de Daltonschool Markenhage in Breda waar Con wiskundedocent 

is/was (sinds 2017 met pensioen). Daar waren goede doelen een zachte dood 

gestorven, maar Con wist een mandaat te krijgen om te bezien of de school iets kon 

betekenen voor een highschool in de township op zo’n 50 km. ten zuiden van 

Kaapstad. Via die middelbare school (behoefte aan goede computers, betere server) 

kwamen ze in 2012 uit bij Home to Grow: een pleeggezinshuis in een eenvoudig 

stenen huisje voor kinderen die opgroeien zonder ouders, te vondeling gelegd zijn of 

uit gezinnen waar ze verwaarloosd of mishandeld werden. Ze ondersteunden in de 

aanschaf van spullen en excursies voor de kinderen en hielpen mee met extra 

activiteiten om hun ontwikkeling te stimuleren. In 2012 richten Germa en Con de 

stichting Ibhongo op, want langzamerhand begon zich het idee te vormen van een 

degelijke aanpak en serieus fondsen werven. 

Een toekomst voor de kinderen 

Met de kinderen van het Home to Grow is het begonnen. Aan de wand hangt een 

schilderij met een groep blije, sprankelende kinderen. Voor hen doen ze het. 

Inmiddels ligt de kern van hun activiteiten bij bij het verbeteren van kinderopvang 

met voorschoolse educatie, 3 locaties intussen. Met aaneengeschakelde 

zeecontainers werd betere behuizing tot stand gebracht. Er werd geïnvesteerd in een 

betere opleiding van de leidsters, betere gezondheidszorg, betere voeding, betere 



leermiddelen. Hier is Germa de deskundige vanuit haar achtergrond bij de GGZ en 

Schoolbegeleidingsdiensten in Tilburg en Breda (zij is nu ook met pensioen). Dit is 

allemaal erg abstract, terwijl het zo concreet is als spelen met zand en water. De 

kleintjes speelden niet. Zand is in een township heel smerig, vol stenen en 

glasscherven, ouders verbieden kinderen daarmee te spelen; met water speel je ook 

niet, veel te kostbaar. Toch is het voor de kleinsten een universeel leermiddel. Germa 

werd gevraagd een methode te ontwikkelen. Een methode om met zand en water te 

spelen! Ze besefte dat ze op een veel fundamenteler niveau met de leidsters bezig 

moet zijn: eerst goed kijken naar de kinderen en begrijpen hoe hun creativiteit 

gestimuleerd kan worden. Germa en Con zijn afgelopen 10 jaar 12 maal naar 

Masiphumelele geweest, voor meerdere weken aan een stuk (alles op eigen kosten, 

niets blijft aan de strijkstok, zeer lage “overhead”). Germa was zo in de gelegenheid 

om haar kennis en ervaring over te dragen en zelf ook te leren. Vanuit de 

kinderdagverblijven breidt het zich uit, zoals een steen kringen maakt in een vijver, 

steeds wijder. Want er wonen 6000 kinderen in de township en je zou ze allemaal 

betere omstandigheden toewensen. Maar via het project Stay&amp;Play komen 

kinderen en leidsters “op bezoek” en zien ze wat mogelijk is. Ze gaan op excursie, 

bijvoorbeeld naar het nabij gelegen strand, waar zand en water in overvloed is. 

Germa en Con ontdekten dat veel kinderen hun township nooit uitkwamen, nooit de 

zee hadden gezien. Ook bleek het concept groente nagenoeg onbekend, er werd 

zeer eenzijdig en ongezond voedsel naar binnen gewerkt, totdat een (vervallen) 

complex aan de rand van de wijk kon worden overgenomen voor die ene dollar 

(rand) en er groente werd verbouwd bij een daar gelegen kinderdagverblijf. De 

universiteit van Stellenbosch onderzocht de situatie en leidde op verzoek van de 

inwoners 6 ambassadeurs op om hen te helpen te veranderen en oplossingen te 

realiseren. Dit lokale initiatief, het formuleren van de behoeftes ter plaatse, maakt dat 

Wilde Ganzen de werkzaamheden van de stichting Ibhongo erkent en 50 % van de 

donaties “topt”: het is een belangrijke erkenning van het werk van de stichting. De 

kinderen van de Homes to Grow zijn niet vergeten. Voor hen is een Skills Enrichment 

Fund opgezet, om vanaf hun 18e zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt terecht te 

kunnen. Kinderen die uit de verbeterde kinderdagverblijven in het normale 

basisonderwijs terecht komen, doen het opvallend beter en dat vertelt zich rond. Zo 

zijn die kinderdagverblijven een voorbeeld geworden en een goed voorbeeld doet 

volgen. Door corona zijn veel mensen in nog ernstiger problemen gekomen. Mensen 

uit de gemeenschap zelf hebben een gaarkeuken voor 1000 kinderen en ouderen en 

een community moestuin opgezet en doen goed werk. 

Een toekomst voor de stichting? 

Hoelang houden Germa Zeijen en Con van Zundert “dit” nog vol? Er worden blikken 

van verstandhouding uitgewisseld, ongetwijfeld is het een onderwerp van gesprek 

tussen de echtelieden. Zo lang als we kunnen, zegt Germa, en Con sluit zich daar bij 

aan. Gelukkig hangt niet alles van hen en het bestuur af, want in Zuid-Afrika zijn er de 

lokale stichtingen zoals St. Francis Outreach Trust, Masicorp en Masiphumelele 



Creative Hub waarmee ze samenwerken. Als zij er mee ophouden valt niet alles in 

elkaar. Het gaat wel door. Maar zoals gezegd: aan ophouden denken ze niet, al zou 

het wel heel fijn zijn als er meer mensen zouden meehelpen. Want hoe klein je 

bijdrage ook is, het helpt; dat geldt voor hier als voor daar. Germa en Con zijn trots 

dat ze in de afgelopen tien jaar hun steentje hebben kunnen bijdragen aan het geluk 

en de ontwikkelingskansen van kinderen in Masiphumelele. “Het maakt je eigen leven 

rijker, als je ziet dat je inzet zin heeft; we hebben een groei doorgemaakt van hulp en 

liefdadigheid (de eerste impuls) naar aansluiten bij de gemeenschap zelf, ons daarin 

zo goed mogelijk verdiepen en aansluiten bij wat en hoe zij zich willen ontwikkelen. 

Ondersteuning dus en mensen versterken om zelf hun problemen op hun eigen 

manier en met hun eigen visie op te lossen.” Ze mogen best trots zijn; laat Ibhongo 

juist “trots” betekenen in Xhosa, een van de talen van Zuid-Afrika. Zo eindigt ons 

gesprek. Aan het begin – toen de zon nog scheen – hebben we een paar foto’s 

gemaakt van het echtpaar in hun tuin bij het Afrikaanse beeld, van de banier van de 

stichting en een tafel vol met plaatselijke producten die in Nederland verkocht 

worden. Zie ook de website: stichtingibhongo.nl met een YouTube filmpje dat een 

impressie geeft van de township, jaarverslagen, hoe je kunt meewerken of doneren. 

  
 


