Nieuwsbrief 2019
Jaarlijkse algemene vergadering
Onze jaarlijkse algemene vergadering ging door op zondag 17 februari 2019.
Hiervoor kwamen we samen in Brugge. We hebben o.a. besproken wat we dat
jaar sowieso concreet gaan sponsoren. Onze vaste kosten zijn op dit moment
nog steeds ons pleeghuisje en, voor zolang het gaat, één soupkitchen. Dit jaar
kwamen daar nog bij: de keuken die dringend vernieuwd moest worden, de
opleidingen van de vrijwilligers in het dagcentrum, en de beveiliging van het
dagcentrum.

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, … Soms kunnen we ook eens iets extra doen, bv tijdens
een bezoekje... Lees hier het hartverwarmend verslag van Gert en Greet.

Bezoek van Gert en Greet
Op zondag 13 januari 2019 was het dan zover. Onze koffers stonden gepakt
om een weekje naar Kaapstad te vliegen, het zomerzonnetje tegemoet. Maar
iedereen die ons een beetje kent weet dat een strandvakantie niet meteen ons
ding is. En inderdaad, ons bezoek aan NorSA en onze foster family stond
helemaal centraal op de planning. Het is maar krap een weekje, dus toen we
netjes op tijd opstegen op schiphol zagen we het wel goedkomen met onze
strakke planning. Zondagavond kwamen we toe en maandagmorgen werden
we al meteen in het hoofdkwartier van Norsa verwacht. Het werd een erg blij
weerzien met Marietje en haar collega’s en vrijwilligers. We kregen alle nodige
uitleg over het reilen en zeilen binnen het project en meer specifiek over het
gezin van mama Agnes, dat het goed bleek te stellen. Meteen mochten we dat
ook zelf gaan ervaren, ze wachtte ons al op in haar huisje. Daar aangekomen
werden we enthousiast rondgeleid, en konden we de recente aanpassingen en
aankopen sinds het verblijf van Davy en Ilse de zomer voordien, bewonderen.
Het comfort was aanzienlijk verbeterd. Mama Agnes was erg blij dat we
kwamen, want vooral in de keuken bleek nu een nieuwe nood te zijn ontstaan.
Onwelkome gasten waren zich in de wat vervallen keukenkastjes gaan
nestelen en zorgden voor heel wat ongemak en onhygiënische
omstandigheden. Verder leek versleten of ontbrekend keuken- en poetsgerief
en nog wat andere spullen dringend aan vervanging/aanvulling toe. Na het
nodige overleg met Norsa werd beslist dat het noodzakelijk was een nieuwe
keuken te laten plaatsen. Hiervoor werden de nodige opmetingen gedaan,
prijzen vergeleken en vaklui gecontacteerd. Voor het extra huisgerief zouden
we de Kaapse winkelcentra onveilig gaan maken.
Maar uiteraard geen dagje shoppen zonder het enthousiaste en vastberaden
advies van de mater familias, mama Agnes. Het werd een heerlijke dag met

tijd voor een lekkere lunch voor mama Agnes als bedankje voor haar enorme
inzet. Het valt ons op hoe warm ze omgaat met de kinderen, maar in het
belang van hun opvoeding en veiligheid ook erg kordaat de weg weet te wijzen
aan deze energieke bende, geen evidente taak. Maar, in ieder geval haalt ze
er zelf ook erg veel voldoening uit zegt ze. Hartverwarmend om te zien.
Wanneer we vragen wat haar grootste wens is voor haar en haar gezin zegt ze
overtuigd: “De kinderen een veilige, goede toekomst garanderen temidden van
alle uitdagingen die het leven in een township met zich meebrengt.” Maar
daarnaast is er ook nog een kleinere ‘grote wens’: haar gezin de zee te laten
zien. En of dat geregeld kon worden. Om een lang verhaal kort te maken. Op
het einde van de week, waren we met twee volgeladen auto’s en een vrijwilliger
vanuit Norsa op weg naar het strand. Gepakt met handdoeken en voor ieder
een gloednieuw badpak of zwembroek. Dat op zich zorgde al voor een
uitbundig sfeertje in de auto, vooral bij de meisjes dan. Daarbij hadden de
meeste kinderen nog nooit de golven in levende lijve mogen ervaren. Er werd
dus geplonsd, gesprongen en zot gedaan, mama Agnes duidelijk op kop.
Nadien was iedereen zo moe dat ze op het strand op een gezellig hoopje
gingen liggen slapen. Geen beweging meer in te krijgen, leek zo. Gelukkig
doet Spur’s (het lokale hamburgerrestaurant) op zo’n moment wonderen.
Binnen de minuut stond iedereen aangekleed en gepakt in de rij om ook deze
ervaring met volle teugen te beleven. Er werd gesmuld, milkshake geslurpt en
van elkaar geproefd dat het een lieve lust was. Hier en daar zagen we ook
frietjes en stukken hamburger verdwijnen in de rugzakjes, om later die avond,
nog een tweede keer te kunnen genieten. Na afloop namen we nog een mooie
foto met de oceaan op de achtergrond en daarna was iedereen klaar om in de
auto te stappen, terug op weg naar huis.
Helaas, kort daarna moesten wij ook zelf naar huis vertrekken, terug de winter
in. Gelukkig met een rugzak vol ervaringen en fijne herinneringen, diep
dankbaar om deze leuke tijd met mama Agnes en haar kinderen te hebben
beleefd. Daarnaast zijn we ook heel blij dat we mama Agnes ook verdere
opvolging van de situatie ginder kunnen garanderen. In december zal nog een
gezin van onze VZW (Philippe, Heidi en kinderen) een bezoek brengen. We
wensen hen een fijne reis!
Speciale dank aan NorSA en iedereen die deze trip en het aankopen van de
nodige middelen mogelijk heeft gemaakt. Hieronder kan je enkele foto’s zien
van:
• de oude keuken die vervangen diende te worden
• de inmiddels nieuw geïnstalleerde keuken.

• onze winkeldag. We kochten o.a. een grote kookpot, een strijkijzer,
poetsgerief, pyjama’s voor de kinderen, badhanddoeken en zwemkledij.
We gingen lunchen met mama Agnes
• onze daguitstap

KEUKEN VOOR:

KEUKEN NA:

Het uiteindelijke resultaat is prachtig geworden, vinden jullie niet?
WINKELEN IS LEUK:

LEKKER LUNCHEN:

DAGJE ZEE:

Nieuwe kindjes
Er zijn 3 nieuwe kindjes in ons huisje. Zij werden blootgesteld aan zeer slechte
omstandigheden en zijn daarom in "ons" gezinnetje opgenomen. Dit kon omdat
de drie oudste kinderen, gelukkig voor hen, terug naar hun biologische ouders
zijn kunnen gaan. De nieuwe kindjes hebben eventjes de tijd nodig gehad om
zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving, maar op dit moment loopt alles
heel goed. Ze gaan elke dag naar school en wanneer ze van school komen,
gaan ze naar het NorSA naschoolse dagcentrum waar ze hun huiswerk maken
en genieten van spelletjes en interactie met de andere kinderen.

Extra's
Dankzij het overweldigend aantal giften van het voorbij jaar, konden we
volgende extra’s sponsoren:

Soepkeuken
De soepkeuken doet het heel goed en is helaas steeds harder nodig, door de
economie die slechter en slechter wordt. Steeds meer mensen hebben hulp
nodig bij hun dagelijkse behoeften. Voedsel is altijd belangrijk en de rol die de

soepkeukens spelen in het leven van de mensen in de townships is uiterst
noodzakelijk. De soepkeuken kookt nu minimaal 320 maaltijden per dag. De
keuken is recent kunnen uitbreiden. Door deze uitbreiding kunnen ze nu meer
mensen bereiken en het is een hele hulp voor de kok: er is meer ruimte en de
infrastructuur is veel beter.
Veel mensen die deze maaltijden krijgen, hebben gezondheidsproblemen. Ze
nemen elke dag veel medicatie en moeten hierbij eten. De gezondheidskliniek,
die zich op hetzelfde terrein bevindt, werkt samen met de keuken om ervoor te
zorgen dat deze patiënten zeker deze noodzakelijke maaltijden ontvangen.

Trainingen van NorSA medewerkers
De subsidies van de gemeente Oud-Turnhout van 2018, werden gebruikt om
de leraren en medewerkers van NorSA bij te scholen. De training werd
verzorgd door leraren die reeds ruime ervaring hebben in de educatieve
ontwikkeling van kleuters en de inhoud van het programma was specifiek
gericht op de hersenontwikkeling van het kleuterschoolkind.
Na de training van het jaar was er nog steeds regelmatige monitoring om een
effectieve implementatie van het programma te garanderen. Bedankt namens
de leraren. Dankzij deze subsidie stijgt de kwaliteit van de kinderdagverblijven.

Beveiliging van het NorSA dagcentrum
Het dagcentrum bevindt zich aan de rand van de township. Sinds december
2018 kregen ze echter te maken met inbraken door bendes/groepen van
buitenaf, en sinds begin van de zomer was dit geëscaleerd naar wekelijkse
inbraken en vernielingen. In de 13 jaar dat ze daar zitten, hebben ze nooit
problemen ondervonden, maar na de zomer vroegen ze ons om extra hulp. Ze
hebben een beveiligingsdienst opgestart met 4 mannen van de eigen
community. Door lokale mensen in te schakelen, wilden ze de township zelf
verantwoordelijk maken voor het project. We hebben redelijk snel besloten dat

we mee wilden helpen aan deze beveiliging.
In januari kregen we het bericht dat sinds het beveiligingsprogramma is gestart,
er geen inbraken meer zijn geweest. Dit is nu meer dan 6 maanden, dus we
kunnen met vertrouwen zeggen dat het programma werkt en dat we hierop
willen blijven inzetten. Zo kunnen we de veiligheid van onze kinderen, en onze
investeringen, blijven garanderen.

Acties en giften 2019
Open Tuindag in Oedelem
Op zondag 14 juli 2019 kregen we opnieuw het voorrecht om de bar te
verzorgen tijdens de open tuindag bij tuinarchitect Chris Ghyselen in Oedelem.
Het werd een stralende dag waarop we, samen met onze kinderen, de mensen
konden bedienen van een fris drankje of een heerlijke koffie. Met veel plezier
staan we daar om onze vzw te vertegenwoordigen. We konden €930 ophalen!
We kijken al uit naar de open tuindag van 2020. Graag tot zondag 12 juli tussen
10 en 18 uur!

Wijnproeverij in Diest
Op zondag 17 november 2019 werd er voor de zevende keer een
wijndegustatie en -verkoop gehouden in Diest. Je kon er verschillende lekkere
Zuid-Afrikaanse wijnen proeven en kopen ten voordele van onze vzw. Voor de
eerste keer was er ook de mogelijkheid om een likeur te proeven, nl. Royal
Rhino Cream likeur (zie afbeelding). Het werd een voltreffer!

Het werd een drukke en gezellige namiddag die, samen met de voorverkoop,
een mooie opbrengst van €2.500 had.
Ook voor de kinderen werd het een leuke namiddag. Er wordt binnen steeds
een speelhoek voorzien en ook buiten is er veel speelruimte.

Hopelijk tot volgend jaar!

Kerstmarkt in Oud-Turnhout
Tijdens de Kerstmarkt in Oud-Turnhout, op zaterdag 14 december 2019,
verkochten we o.a. de heerlijke Amarula likeur, Inverroche- en Cruxland-gin,
(195) zelfgemaakte Koeksisters, en armbandjes en sleutelhangers gemaakt in
Zuid-Afrika.

De dag begon nat en winderig en even dachten we dat alles (letterlijk) in het
water zou vallen. Dit was zelfs bijna gebeurd, maar dankzij een alerte
bezoeker, met zeer goede reflexen, vloog ons tentje net niet de lucht in.

Gelukkig klaarde het op en werd het 's avonds nog een gezellige
bedrijvigheid.Hierdoor hebben we weer een omzet van €455 gehaald.

Warmathons & Music for Life
Music for life 2018 heeft € 2.600 euro opgebracht. Dat bedrag werd in 2 keer
gestort. De tweede storting daarvan is pas eind februari 2019 gebeurd en dus
net te laat om in de nieuwsbrief van vorig jaar vermeld te worden. Voor 2019 is
het voorlopig ook nog even wachten op het totale bedrag.
Tijdens De Warmste Week 2019 werd er voor de vijfde keer in zes steden een
Warmathon georganiseerd. Dat gebeurde voor het eerst ook in Kortrijk en
Beringen. Daarnaast konden sportievelingen ook gaan lopen in Brussel, Gent,
Antwerpen of Leuven. Elke deelnemer kon met zijn sportieve prestatie onze
vzw SAmen als goed doel kiezen.
In Beringen was het alvast een mooi parcours en een gezellige sfeer.

Subsidies gemeenten
Dit jaar hebben we aan € 5.650 aan subsidies mogen ontvangen, uit
verschillende gemeenten:
Van de gemeente Anzegem, hebben we een subsidie gekregen van €650.
Deze zal gebruikt worden voor de nieuwe trainingen voor het personeel van
NorSA.
Vanuit het stadsbesstuur van Halen, kregen we €800.
Van Beernem kregen we €500
De gemeente Oud-Turnhout gaf ons, met steun van de Raad voor
OntwikkelingsSamenwerking, een subsidie van €3.700. Dit bedrag zal gebruikt
worden om de beveiliging te voorzien van het NorSA dagcentrum, gedurende
het jaar 2020.

Giften
In totaal hebben we ook aan €2.652,50 giften van jullie mogen ontvangen.

Wij zijn super-blij en heel dankbaar met al deze acties,
subsidies 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!

Acties 2020
Zet alvast deze data in je agenda!
• Zondag 12 juli 2020: Opentuindag in Oedelem
• Zondag 22 november 2020: Wijnproeverij in Diest

• Zaterdag 12 december 2020: Kerstmarkt in Oud-Turnhout

Hoe onze vzw steunen?
Zelf actie ondernemen
Heb je zelf iets ondernomen, of ben je dat van plan, laat het ons weten. Dan
kunnen we het op onze website en op onze facebookpagina vermelden. Hoe
meer ruchtbaarheid, hoe beter.
Als je de actie in naam van de vzw doet en iemand van ons 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
Giften van €40 of meer voor onze vzw zijn fiscaal aftrekbaar tot en met 2021!

Lid worden
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.

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.

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, gelieve dit te melden door op
onderstaande knop te klikken.
Uitschrijven

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 onderstaande knop:
Inschrijven
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