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Nieuwsbrief januari 2015 
 

vzw SAmen  
projecten voor kinderen in Zuid-Afrika 

 

 

Onze beste wensen voor iedereen: ver en dichtbij! 

 

1.Jaarlijkse algemene vergadering 

Op zaterdag 14 maart 2015 houden we onze jaarlijkse algemene vergadering.  

Hiervoor komen we om 11.00 u. samen in Den Deugeniet op de Leugenberg te Ekeren.  

Alle leden zijn meer dan welkom.  Geef een seintje aan het bestuur als je er bij kan 

zijn. 

2. (Oud) nieuws van Norsa!!! 

We zaten er al een tijdje op te wachten, en kregen eindelijk heel wat feedback, 

rechtstreeks uit het Norsa-project.  Een fragment: 

“The first transfer we received during 2012, we used to purchase computers for 

NorSA’s Youth Centre.  We had a computer room with 7 computers, but we urgently 

needed more computers.  This room is utilized by school going children who uses the 

computers for school assignments.  These children are living in very deprived 

circumstances – mostly one room houses where there is no place for them to do their 

homework, they do not have computers 

and therefor they cannot do their school 

work properly.  NorSA built a big centre 

during 2011/2012 where we provide a 

computer room, homework room as well as 

art classes to at least provide these 

children with resources to do their 

homework and to get assistance where 

needed.  We are having 17 computers now 

as we purchased 10 computers with the 

funds we received from you during October 2012.” 
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Dus met onze eerste storting op het einde van 2012 hebben ze de computerklas 

grondig kunnen uitbreiden. 

Norsa heeft ook een overzicht doorgestuurd van hun grootste noden en plannen.  

Onze storting einde 2013 was meer dan welkom.   

“NorSA wants to thank SAMEN for your ongoing support and your commitment to the 

work we are doing. We value our partnership and trust that we will still have a long 

relationship in the future.  We have the vision and heart to change the lives of the 

children we are involved with, but we cannot do this without the support of partners 

and donors.” 

In de loop van 2015 komen bestuursmensen van Norsa op bezoek in België en zullen we 

de contacten nog meer verstevigen. 

 

3. Waar worden onze centen nu voor gebruikt? 

Zoals eerder vermeld, was het onze bedoeling om permanent de kosten van een 

“Fosterhome” op ons te nemen.  In dit gezinsvervangend huis kunnen een 8-tal 

kinderen verblijven.  De kosten bedragen ongeveer 8000 Euro per jaar. 

Kris en Riet, beiden bestuurslid, hadden de unieke kans om samen met hun kinderen 

vorige zomer het Norsa-project te bezoeken.  Kris kon zelf meebouwen aan “ons” 

huisje.   

Ondertussen is dit huisje eind vorig jaar in gebruik genomen.  De foto’s spreken voor 

zich… 
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Zij hebben nu ook gevraagd om extra kosten aan het huisje op ons te nemen: 

verharding van de voortuin en een scheidingswand met de buren. Daarnaast zullen zij 

ons geld gebruiken voor dringende noden, zoals in het verleden de aankoop van extra 

computers voor de computerklas.  Er wordt gedacht aan de omheining van een 

braakliggend terrein.  Hier zouden ze graag starten met een eigen tuinwerking: 

kinderen en volwassenen uit de township leren om zelf groenten te telen, die ook 

gebruikt kunnen worden bij de dagelijkse maaltijdbedeling.  Wordt vervolgd… 

 

4. Voorbije acties en giften van 2014 

- Tappen Sportpaleis najaar 2013:      6350,49  

- Bijdrage Genzyme a Sanofi Company voor tappen Sportpaleis:  8034,21 

- Sponsorloop 2de Graad Voorzienigheid Diest:    1348,65 

- Acties School De Linde te Heusden-Zolder:    442,95 

- Acties School De Mozaïek te Sint-Kruis-Brugge:     922,00 

- Acties School te Overename:       425,00 

- Open Tuindag 2014 te Oedelem:      870,00 

- Afrikaantjesdag te Diest:       300,00 

- Norsa Fees 2014 van de familie Ooms-Luts:    870,00 

- Wijnproeverij te Halen:        1250,00 
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- Erwin Jacquemyns in naam van Lions Head BVBA:    1000,00 

- Evelyne en Joost 40 jaar:       1555,00 

- Welkom Nita:         350,00 

Wij zijn super-blij met al deze acties die er voor zorgen dat we het Norsa-project 

blijvend kunnen ondersteunen.  Ook de vele giften, groot en klein, dragen hier toe bij.  

Iedereen van harte bedankt! 

 

5. Music For Life 2014 

Onze vzw was ook geselecteerd als een van de goede doelen tijdens de warmste week.  

We zijn nog steeds in blijde verwachting om te horen hoeveel centjes dit heeft 

opgebracht.  Volgend jaar willen we alvast meer acties proberen op te zetten tijdens 

Music For Life.  Ideeën zijn zeker welkom! 

 

6. Onze eigen website. 

Op www.samenvoorzuidafrika.be vind je al heel wat info over ons.  Het is de bedoeling 

om de website nog meer uit te bouwen met foto’s en info.  Verder vind je hier ook alle 

info over komende acties! 

 

7. Onze facebookgroep. 

Als je zoekt in Facebook:  “Vzw SAmen – projecten voor kinderen in Zuid-Afrika” 

ingeven en dan vind je ons ook.    

 

8. Hernieuwing lidgeld 2015 

Één van onze acties is het werven van leden.  Een individueel lid betaalt 10 Euro 

lidgeld, als gezin betaal je 20 Euro voor alle gezinsleden.  Dit kan je doen door te 

storten op ons rekeningnummer BE93 5230 8049 9567.  Daarnaast hebben we je 

gegevens nodig (naam, adres, email).  Je blijft lid als je je lidgeld jaarlijks betaalt. 

 

http://www.samenvoorzuidafrika.be/
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9. Komende acties. 

 Wenskaartenverkoop 

We verkopen twee setjes van 5 wenskaarten.  Op iedere kaart staat een foto 

genomen in Zuid-Afrika.  Per setje betaal je 5 Euro. 

Wil je er kopen?  Geef dan een seintje via info@samenvoorzuidafrika.be 

 

 Mondiale Dag te Beernem 

 

Op 26 april 2015 vindt er weer een Mondiale Dag te Beernem plaats.  We staan 

er met een stand van onze vzw. 

Voor meer info, kijk op onze website! 

 Opentuindag te Oedelem 

 

Op 12 juli 2015 vindt er weer de Open-tuindag te Oedelem plaats! 

Voor meer info, kijk op onze website! 

 

 

Heb je zelf iets ondernomen, of ben je dat van plan, laat het ons weten.  Dan kunnen 

we het op onze website, op onze facebookpagina en in onze nieuwsbrief vermelden.  

Hoe meer ruchtbaarheid, hoe beter.  

Als je de actie in naam van de vzw doet, en iemand van de raad van bestuur is hiervan 

op de hoogte en heeft het goedgekeurd, dan val je ook onder onze verzekering 

Burgerlijke Aansprakelijkheid.  

Wil je de opbrengst van je actie storten op de rekening van de vzw, vermeld dan 

zeker je naam en de actie, dat maakt het overzichtelijk voor onze boekhouder. 

Ons rekeningnummer: BE93 5230 8049 9567. 

mailto:info@samenvoorzuidafrika.be

