
 

 
 

Nieuwsbrief 2018 
 

Jaarlijkse algemene vergadering 
 
Dit jaar werd onze jaarlijkse algemene vergadering een beetje later gehouden: op zondag 
22 april 2018. Hiervoor kwamen we samen in Zweepes Ven, te Oud-Turnhout.  Voor de 
zevende maal werd het bestuur verkozen en werden de taken opnieuw verdeeld. Er 
kwam, naast de voorzitter, secretaris en penningmeester een taak bij: IT-
verantwoordelijke. Onder een stralend zonnetje konden de kinderen buiten volop ravotten, 
terwijl de ouders binnen de vergadering voerden. Hier werd ook onze jaarlijkse foto 
genomen.  

 
Van links naar rechts: Koen Verheyen (geen bestuurslid), An Van der Celen (ICT), Riet 
Gailliaert (secretaris), Ilse Luts (stichtend lid), Erik Verhoeven (voorzitter), Davy 
Valkenborgh (penningmeester), Bram Smets.  
 

  



Waar worden onze centen voor 
gebruikt? 
Ons pleeghuisje 
Al sedert 2014 hebben we als vaste uitgave ons pleeghuisje. Hier verblijven nog steeds 
een 8-tal kinderen. De kosten bedragen ongeveer € 8.000 per jaar. Dit geld wordt gebruikt 
voor hun dagelijkse kosten, zoals eten, school, verwarming, water, … 
  
Bezoek van Kris en Riet 
In augustus 2017 zijn enkele leden van onze vzw naar Zuid-Afrika gereisd en hebben ze 
ook een bezoekje gebracht aan ons gezinnetje. Ze hebben gezorgd dat de eerste noden 
werden opgelost. Het werd een hele waslijst van kleine en grotere klusjes: bedden werden 
hersteld, kastjes werden terug in mekaar gestopt, een afdak werd getimmerd, een nieuwe 
waslijn werd gemaakt, de voordeur werd verstevigd, de keuken en woonkamer werden 
opnieuw geschilderd, er kwam een tafel en zitbank in de keuken (voordien aten ze 
voornamelijk zittend op de grond), er werd een moestuintje aangelegd, … De 
dankbaarheid die werd getoond valt amper in woorden te beschrijven. 

 
 
 
Bezoek van Davy en Ilse 
In augustus 2018 kreeg ons pleeghuisje opnieuw bezoek van enkele leden van onze vzw. 
Er werden enkele grote noodzakelijke aankopen gedaan (o.a. nieuwe zetels en nieuwe 
matrassen), maar ook met de vele kleine aankopen (dekbedovertrekken, waterkoker, 
pannen…) was ons gezin heel tevreden. Er werd ook met de kinderen een uitstap 
gemaakt naar een kinderboerderij in de buurt. Dat was voor hen een hele belevenis, want 
zij gaan normaal gezien nooit weg. Ze konden er de dieren voederen, zich uitleven in de 
speeltuin en smullen van een lekkere milkshake en croque-monsieur. Ze hebben 
ontzettend genoten van deze gezellige daguitstap. 



 
 

Soupkitchen 
In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat in 2016 de vraag was gekomen om, 
naast ons fosterhuisje, ook één van de “soupkitchens” van Norsa te ondersteunen, 
aangezien de overheidssteun hiervoor weg zou vallen. Dit hebben we toen toegezegd, 
met een voorlopige belofte voor één jaar.  Maar we zijn heel blij om te kunnen zeggen dat 
we ook dit jaar een soupkitchen hebben kunnen ondersteunen, voor een bedrag van 
ongeveer € 8.000. Hierdoor krijgen toch zo’n 150 kinderen weer hun dagelijkse warme 
maaltijd. 

 
 

Extra's 
Daarbij komt dat we, dankzij de overweldigend aantal giften van het voorbij jaar, volgende 
extra’s kunnen sponsoren: 

 Auto voor pleeghuisjes en baby-home 
De baby’s en kinderen van de pleeghuisjes hebben regelmatig verzorging in het 
ziekenhuis nodig. Daarom waren ze dringend op zoek naar een extra auto die ze 
konden gebruiken voor dit doel. Ze hadden wel een bus van het centrum, maar dit 
was niet economisch en vaak werd de bus ook gebruikt voor andere doeleinden. 
Daarom was een auto, die specifiek zou dienen voor de pleeghuisjes, noodzakelijk. 



 
   

 Educatieve uitstappen voor de dagcentra. 
De dagcentra zijn momenteel volop in ontwikkeling, door extra training die het 
personeel krijgt. Ze zijn meer en meer gericht op dagelijkse educatieve 
programma’s. Daarom willen ze educatieve uitstappen organiseren voor de 
kinderen van Wellington en De Doorns. Op deze manier kunnen de kinderen hun 
eigen ervaringen uitbreiden en kunnen de thema’s die in de klas besproken worden 
praktischer worden toegepast.  Het zou gaan om 6 uitstappen voor zo’n 160 lagere 
school kinderen. 

 
 

Acties en giften 2017 - 2018 
2017 
   
Schenking Steunfonds Gasthuiszusters Antwerpen 
We willen het Steunfonds Gasthuiszusters van Antwerpen hartelijk danken voor de 
ontvangen steun. Mede dankzij deze steun zullen wij 'ons' pleeghuisje en haar bewoners 
verder kunnen ondersteunen.  Zij gaven € 5.000! 
   
Vandelanotte Vriendenkring is solidair 
Ieder jaar in december zet de “Vandelanotte Vriendenkring” (van accountants- en 
auditkantoor “Vandelanotte”) een solidariteitsactie op touw. In 2017 zetten zij zich in voor 
onze vzw, en dit op een wel heel originele manier! De medewerkers werden uitgedaagd 
om allerlei Zuid-Afrikaans getinte uitdagingen aan te gaan om zo geld in te zamelen. 
Hierdoor hebben zij samen gezorgd voor een gift van € 10.000. 
   
Wijnproeverij in Diest  
In november 2017 vond de vijfde editie van onze wijnproeverij plaats. Deze ging door in de 
refter van KSD te Diest. Je kon er weer verschillende lekkere Zuid-Afrikaanse wijnen 
proeven en kopen. Je kon ook genieten van een kopje koffie met gebak, of van de Zuid-
Afrikaanse lekkernij “billtong”. Dit jaar haalden we een nieuw recordbedrag: € 2.915. 



 
   
Kerstmarkt in Oud-Turnhout, 16 december 2017 
In 2017 hadden we nog eens een standje op de Kerstmarkt in Oud-Turnhout. We 
verkochten o.a. armbandjes en sleutelhangers gemaakt in Zuid-Afrika en allerlei lekkers, 
met een link naar Zuid-Afrika: Amarula (likeur), Marula-gin (gemaakt van dezelfde vrucht 
als Amarula), brownies met een kaasvulling (al dan niet aangevuld met Amarula), billtong, 
droë worst, …  Het was een gezellige bedrijvigheid. Helaas strooide regen snel roet in het 
eten. Maar we hadden toch een mooie opbrengst, waardoor we zo’n € 400 konden storten. 
   
Music for life 2017 & Shosholosa for Life 
Onze vzw was ook in 2017 opnieuw geselecteerd als een van de goede doelen tijdens de 
warmste week.  De opbrengst was overweldigend, dankzij de deelnemers van De Mol.  Zij 
hadden onze vzw uitgekozen om “iets” voor te organiseren. Hun initiatief bracht € 10.000 
op. De winnaar van De Mol, Davey, verhoogde dit bedrag zelfs nog eens met € 5.000 uit 
de pot die hij had gewonnen met het programma (zoals hij toen had beloofd aan zijn 
collega-moller). In totaal schonken ze zo dus € 15.000 (!!) voor onze vzw! 

 
  
Subsidies Gemeente Oud-Turnhout 
Vanuit de gemeente Oud-Turnhout hebben we, met steun van de Raad voor 
OntwikkelingsSamenwerking, een mooi bedrag van € 4.000 gekregen als subsidie. Dit 



bedrag heeft er mee voor gezorgd dat we ook dit jaar de soupkitchen konden voorzien.  
   
Gouden jubileum 
We waren aangenaam verrast toen mensen ons kwamen vertellen dat ze onze vzw wilden 
sponsoren voor hun 50ste trouwverjaardag...! Ze vroegen voor hun feest geen cadeaus 
maar ze gaven de mensen de tip om een bedrag te geven voor SAmen... Zo gebeurde 
het... Er werd maar liefst € 2.090 ingezameld! Bedankt, Wies en Luc!!!  
 

2018 
Basisschool Mozaïek verwent zoetebekken 
Basisschool Mozaïek, uit Sink-Kruis, Brugge, organiseerde een chocolade-
verkoop.  Hiermee zamelden ze maar liefst € 1.520 in voor onze vzw.  
   
Vastenactie van Wonderwijs uit Wijshagen 
Begin mei mochten we een cheque van € 850 ontvangen! De kinderen en leerkrachten 
van Wonderwijs uit Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) hebben al deze centjes verzameld 
tijdens hun vastenactie! Super!!! Jullie zijn kanjers!!! 
   
Middenschool Sint-Rembert Torhout 
We mochten in mei nog een tweede cheque in ontvangst nemen. De middenschool Sint-
Rembert in Torhout zamelde € 2.400 in! Bedankt !!! 
   
Open-tuindag 
Naar jaarlijkse traditie mochten we op 15 juli de bar verzorgen op de open-tuindag van 
tuinarchitect Chris Ghyselen in Oedelem-Oostveld. Onder een stralende zon mochten we 
heel wat volk bedienen.  De warmte zorgde voor vele droge kelen, dus de (fris)drank 
vloeide rijkelijk.  Ook vroegen verschillende mensen meer uitleg over onze vzw en over 
NorSA. We hadden een mooie opbrengst van € 876. 
We kijken nu al uit naar de volgende editie die doorgaat op zondag 14 juli 2019 van 10 
tot 18 uur. 
   
GBS Sint-Jan, Arendonk 
Basisschool Sint-Jan, in Arendonk zamelde kleding in. Wij kregen de opbrengst van deze 
2 kledinginzamelingen. Dit bracht een mooie € 750 op. 
   
Wijnproeverij in Diest 
Op zondag 18 november 2018 vond de zesde editie van onze wijnproeverij plaats. Naast 
enkele gekende wijnen kon je er ook proeven van vijf nieuwe wijnen. Het werd een 
gezellige namiddag. Terwijl de ouders wijn proefden en genoten van een stukje gebak, 
konden de kinderen naar hartenlust ravotten. Deze wijnproeverij en – verkoop heeft € 
2.907 opgebracht!  
   
Kerstmarkt in Oud-Turnhout 
Op 15 december 2018, stonden we weer op de kerstmarkt in Oud-Turnhout.  Een 
berekoude (maar droge) editie dit jaar.  Deze keer boden we naast Amarula ook een échte 
Zuid-Afrikaanse Gin aan, nl Inverroche Classic. Deze laatste werd ook goed gesmaakt. 
Voor de kinderen was er babyccino, een niet-cafeïne-kinder-versie van de cappuccino.  De 
opbrengst was dit jaar € 410. 



 
   
Kerstmarkt Zwevegem 
De dames club van Bekaert Zwevegem kozen onze vzw om een deel van hun opbrengst 
te schenken. Dit zorgde voor € 263. 

 
   
Subsidie Gemeente Oud-Turnhout 
Ook dit jaar kregen we vanuit de gemeente Oud-Turnhout, in samenwerking met de Raad 
voor OntwikkelingsSamenwerking een toelage van € 5.100. 
  
Subsidie Gemeente Anzegem 
Dit jaar kregen we voor de eerste keer een subsidie van € 650 vanuit de gemeente 
Anzegem. 
   
 
 

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! 

 
 
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. 
   

Giften van € 40 of meer voor onze vzw zijn fiscaal aftrekbaar tot en met 2021! 
Vermeld zeker "gift" in de mededeling. 

 

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

Hernieuwing lidgeld 
Eén van onze acties is het werven van leden.  Een individueel lid betaalt € 10 lidgeld, als 
gezin betaal je € 20.  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.  
 
 
 
Als je denkt dat iemand (vrienden of familie) ook interesse hebben in deze nieuwsbrief, 
mag je deze ook doorsturen.  Zij kunnen zich ook inschrijven op de nieuwsbrief via onze 
website. 
 


