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Nieuwsbrief mei 2017

vzw SAmen

projecten voor kinderen in Zuid-Afrika

1.Jaarlijkse algemene vergadering
Op zondag 26 februari 2017 hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering.
Hiervoor kwamen we samen in Den Deugeniet op de Leugenberg te Ekeren. Voor de
zesde maal verkozen we een bestuur en verdeelden we de taken. Enkele nieuwe
koppels kwamen kennismaken en meedenken over een mogelijk nieuw project in
Bloemfontein. Wordt vervolgd.

Ons bestuur: Kris Neyt, Riet Gailliaert (secretaris), Davy Valkenborgh
(penningmeester), Gert Van den Eynden, Greet Gilles, Jan De Keyzer, Philip Rogge,
Heidi Deboeuf, An Van der Celen, Greet Thijs en Erik Verhoeven (voorzitter).
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2. Nieuws van Norsa!!!
In 2016 bestond Norsa 10 jaar!

Voor meer info of foto’s:
http://www.norsacommunitycare.org/
of op hun facebookpagina:
https://www.facebook.com/NorSACommunity/

3. Waar worden onze centen nu voor gebruikt?
Sinds einde 2014 nemen we
permanent de kosten van een
“fosterhome” op ons. In dit
gezinsvervangend huis kunnen een
8-tal kinderen verblijven. De kosten
bedragen ongeveer 8000 Euro per
jaar.
Recente foto’s en berichtjes geven
aan dat het goed gaat in “ons
huisje”.
Uit een mail van Norsa:
“MAMMA Agnes is doing very good, she was on leave with family members in her place

of origin, during the festive season for one month. We could see that she needs the
time to relax and also to take care of her father, who is living alone in the Eastern
Cape. Agnes is the eldest daughter of her father and they depend mostly on her for
support to the external family members. This cause sometimes a lot of stress. We
believe that she had a well-rested holiday and was full of energy on her return back
home. The children was happy to have their mother back. Agnes also have one
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biological son who stays with the family in the Eastern Cape and this also gave her the
opportunity to spend some quality time with her boy. The family agreed that the boy
will remain staying with them in the Eastern Cape.
We had a relieve worker who took care of the children during this time. The children
is known to her and comfortable with her. She took the children out during the
festive season and they went to the Waterfront in Cape Town for the first time. This
was an adventure to the children and they could not stopped talking about it.
The good news is that all the children passed their previous grades and the MAMMA
took the initiative to organise a party for them and the social worker was also invited
to attend this party. This shows to us that the mother also developed a lot. All the
children and her grandchildren is attending the aftercare during the afternoon where
they get a lunch in the afternoon, but also assistance with their homework.
We visited all the schools and the teachers was happy with their attendance and with
their improvement. There was only one child that we had to sign permission for extra
classes at school, we believe with extra assistance there will be a huge improvement.
We do have very good relationships with the teachers and they contact us
immediately when there is a problem. The schools is having lot of activities now and
we select certain main events for the children to take part of . We had this
discussion with the governing body and they are happy with our agreed support to the
school.
The health of the children is good, those who are on medication is taking it as
prescribed and the doctor are very happy with their progress.
We admit a new girl in the foster home she is four yours old. She is only going to stay
for a few months, pending the adoption finalisation. There had been a huge
improvement, she was full of sores and we took her to the doctor for some test and
Mamma Agnes treated her with so much love and care. It’s amazing how well she did
recovered, and acts now as the new princess in the house.
Both Mamma Agnes and the children are very gratefull for your love and support, We
looking forward for your visit.”
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Daarnaast kregen we in 2016 de vraag om
ook één van hun “soupkitchens” te
ondersteunen, aangezien de
overheidssteun hiervoor wegviel. Dankzij
dit initiatief krijgen honderden kinderen
en hun ouders een dagelijkse, warme
maaltijd. Zo lang onze spaarpot het
toelaat, steunen we nu ook 1 van deze
soepkeukens. Ook dit komt op ongeveer
8000 Euro per jaar.

4. Opbrengsten voorbije acties/giften
Loop-fietsevenement in Anzegem september 2016
September 2016 was het dan eindelijk zover, na ruim 2 jaar, wikken en wegen, plannen
en organiseren, zou op zaterdag 17 september de droom van Philip Rogge
(bestuurslid), zijn gezin, en daarmee ook die van gans de VZW, in vervulling gaan. Een
heus fiets- en loopevenement werd op touw gezet om de kas van de VZW te spijzen en
tegelijkertijd ook iets aan de fysiek te doen! Een mooie combinatie vonden wij.
En mooi werd het. Zaterdagmorgen
verzamelden maar liefst 230 mensen om
samen te ontbijten en Philip bij de start van
zijn avontuur bij te staan. Meteen
vertrokken de eerste sportievelingen ook
mee om te fietsen en te lopen. Philip
verscheen ook even op het podium om een
woordje te doen. Iedereen vroeg zich vol
spanning af: zou hij dit nu 'echt' tot een
goed einde gaan brengen? Nog heel wat
kilometers moesten gelopen en gefietst worden... Na elke ronde werd er koek, fruit
en drank voorzien, sportievelingen kwamen en gingen, maar Philip hield dapper vol.
Ook de nacht die erop volgde. Ook de ochtend en vervolgens de middag.
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Intussen werd de knalavan bemand door de reporters van Radio Afrika (die behoorlijk
talrijk waren). Muziek en bemoedigende woorden vulden de ether de ganse namiddag.
Moest het moreel al een beetje laag hebben
gezeten bij Philip (waar geen aanwijzingen
voor leken!), kwam hij zeker aan
aanmoediging niet te kort. In de namiddag
kwamen voor Afrikaantjesdag nog heel wat
koppels met Zuidafrikaanse kinderen
meevieren: er werd enthousiast gevist,
gesjoeld, geschminkt tot het tijd was
voor...oeps, nu al? De laatste ronde!
Spontaan boden heel wat mensen zich aan om de laatste 1000, 500 of 100 meter mee
te lopen met Philip om hem een onvergetelijke aankomst te bezorgen. Of dit lukte
beoordeelt u zelf maar op de foto's.

Na afloop werd er nog nagepraat, gegeten en gedronken en dan helaas ook opgeruimd.
Aan alle mooie liedjes komt een einde, maar
we genieten nog volop na en kondigen trots
aan dat gans de actie 5200 euro heeft
opgebracht! Speciale dank aan Philip en
Heidi, die gigantische inspanningen leverden
om dit evenement te laten slagen. Ook dank
aan de vrijwilligers van Oxfam, loopclub de
Grijsloke en alle vrijwilligers die van dit
weekend een onvergetelijke ervaring maakten!

Schenking Steunfonds Gasthuiszusters Antwerpen oktober 2016
We willen het Steunfonds Gasthuiszusters van Antwerpen hartelijk danken voor de
ontvangen steun. Mede dankzij deze steun zullen wij 'ons' fosterhuisje en haar
bewoners verder kunnen ondersteunen. Zij gaven 5000 Euro!
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Wijnproeverij te Diest november 2016
Voor de vierde keer organiseerden we met
onze vzw een wijnproeverij. Deze ging door
op zondag 20 november 2016 in de refter
van KSD te Diest. Je kon er verschillende
lekkere Zuid-Afrikaanse wijnen proeven en
kopen. Het was een gezellige namiddag. De
kinderen konden zich bovendien uitleven in
een leuke speelhoek. Deze wijnproeverij en
wijnverkoop was een groot succes. De opbrengst bedroeg 2166,69 euro. In
2017 wordt dit initiatief zeker herhaald!

Schenking Vandelanotte december 2016
Op een mooie vrijdagmiddag, vlak voor de feestdagen werden we uitgenodigd door
Steven Smits op het kantoor van Vandelannotte in Kortrijk, waar hij werkzaam is.
Steven en zijn vrouw mochten in 2016 afreizen om hun prachtige tweeling Nelson en
Louise af te halen in Bloemfontein. Geïnspireerd door het mooiste wat Zuid-Afrika
hen kon schenken, wilden ze absoluut iets terugdoen voor de achterblijvers. Daarop
werd onze VZW gecontacteerd met de vraag of wij nog steun konden gebruiken. Het
antwoord was uiteraard volmondig ja, maar toen we hoorden dat Steven zijn
werkgever wel 10 000 euro als gift voor ons in petto had, stonden we toch ook even
met onze mond vol tanden (). Wij danken Steven en de firma Vandelanotte
hartelijk!

Music for life december 2017
Onze vzw was opnieuw geselecteerd als een van de goede doelen tijdens de warmste
week. De opbrengst was mooi: 1297,23!
Volgend jaar willen we alvast nog meer acties proberen op te zetten tijdens Music For
Life. Ideeën zijn zeker welkom!
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Vastenacties maart 2017
Uit het schoolkrantje van het LTI in Oedelem :
“ Wist je dat… klas 1Ab tijdens de
vastenperiode fruit heeft verkocht ten
voordele van de vzw SAmen uit Zuid-Afrika?
De leerlingen hielden ook een ‘Alles voor 1 euromarkt’. De werkgroep pastoraal organiseerde
bovendien een Koffiestop.
De totale opbrengst bedroeg maar liefst 401
euro. Deze zomer gaat klasgenoot Charlie samen met zijn ouders meehelpen in een
dagcentrum voor extreem arme kinderen in de buurt van zijn geboortestad Kaapstad.
Ze zullen de centjes meenemen en ervoor zorgen dat alles goed besteed wordt.”

“ In het kader van een vastenproject hebben de leerlingen van basisschool Mozaïek
geld ingezameld voor het goede doel. Dat goede doel was de vzw SAmen, die zich
inzet voor de kwetsbare kinderen uit Zuid-Afrikaanse townships. Juf Riet en juf
Siska trekken deze zomer naar ZuidAfrika om het project ter plaatse te
helpen ondersteunen. De afgelopen weken
vonden op school heel wat activiteiten
plaats om
kinderen vertrouwd te maken met de ZuidAfrikaanse cultuur en om geld in te
zamelen. Er werd wijn verkocht en de
juffen organiseerden een sponsortocht. Er
werd 3.063,74 euro ingezameld !”
"In de middenschool van Torhout vond ook een vastenactie plaats en haalden de
leerlingen van de 1e graad maar liefst 2.000 euro op door o.a. een ontbijt te
organiseren. In de middenschool van Lichtervelde haalden de leerlingen eveneens van
de 1e graad 1.000 euro op door een quiz te organiseren."
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Wij zijn super-blij en heel dankbaar met al deze acties en giften die
er voor zorgen dat we het Norsa-project blijvend kunnen
ondersteunen. Ook de vele persoonlijke giften, groot en klein,
dragen hier toe bij. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt!

Giften van 40 Euro of meer voor onze vzw
zijn fiscaal aftrekbaar, ook in 2017!

7. 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!

8. Onze facebookgroep.
Als je zoekt in Facebook:
“Vzw SAmen – projecten voor kinderen in Zuid-Afrika” ingeven en dan vind je ons ook.

9. Hernieuwing lidgeld 2017
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.

vzw Samen – projecten voor kinderen in Zuid-Afrika – Donderbosstraat 16, 3545 Zelem

9:
10. Komende acties.


Opentuindag te Oedelem

Op 16 juli 2017 vindt er weer de Open-tuindag te Oedelem plaats!
Voor meer info, kijk op onze website/facebookpagina!



Wijnproeverij te Diest

In november 2017 vindt er weer een wijnproeverij te Diest plaats!
Voor meer info, kijk op onze website/facebookpagina!

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.
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