
Nieuwsbrief 2020

Jaarlijkse algemene vergadering

2020 was, zoals iedereen weet, geen gewoon jaar. In maart werden we plots 

geconfronteerd met Covid-19. Afstand houden, geen samenkomsten en 

mondmaskers werden de algemene regel. Voor ons betekende dit dat we géén 

enkele van onze gewoonlijke evenementen konden organiseren. Ook onze 

bestuursvergaderingen gingen noodgedwongen online door en onze jaarlijkse 

algemene vergadering kon zelfs helemaal niet doorgaan. 

Ook dit jaar zijn we gestart met digitale vergaderingen, en vermoedelijk zullen 

we dit ook nog even zo volhouden. 

2021 zou voor ons een feestjaar moeten worden. Wij bestaan namelijk 10 jaar!  

Dit konden we nooit bereiken, zonder jullie massale steun! Waarvoor dank!  



Waar worden onze centen voor 

gebruikt?

Ons pleeghuisje en NorSA

Al sedert 2014 hebben we als vaste uitgave ons pleeghuisje. Hier verblijven op 

dit moment 6 kinderen.

(Eéntje staat niet op de foto, aangezien deze de fotograaf van dienst was). 

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, wanneer daar nood aan is.

Toen de lockdown eind maart 2020 van start ging, mochten de kinderen en 

pleegouders de huizen niet verlaten en waren, net zoals hier, alle scholen 

gesloten. De kinderen speelden binnen, of in de eigen tuin. De maatschappelijk 

assistentes mochten wel op bezoek komen, maar onder strikte covid-19 regels. 

Dit was heel moeilijk voor de kinderen en pleegmoeders.

Nadat de lockdownregels wat versoepelden, mochten de kinderen terug buiten 

voor enkele educatieve programma’s. Zo mochten de kinderen 1x per week 

terug naar “Linomtha house”, waar ze naschoolse activiteiten konden doen.

Wanneer het zomer bij ons is, is het winter in Zuid-Afrika. Bovenop de 

bestaande moeilijkheden die covid-19 al gaf, werd het ook nat en koud. Er 

kwamen dus nog andere beproevingen bij, zoals lekkende daken. NorSA 

voorzag hiervoor grote stukken plastiek om de daken wat op te lappen.



In juli kregen de pleegmoeders even tijd om op adem te komen en er even 

tussenuit te gaan.

Van zodra de lockdown naar level 2 ging, werd alles terug een beetje 

“normaal” (mits het dragen van mondmaskers, zich houden aan afstandsregels 

en het gebruik van ontsmetting).  Eind augustus mochten de kinderen dan 

terug naar school gaan. Dit, voor enkele dagen per week en gespreid, zodat 

niet iedereen tegelijk naar school zou gaan. Begin september mocht dan ook 

het centrum voor naschoolse opvang terug open. De kinderen werden ook 

geleerd hoe veilig om te gaan met Covid-19.

Sinds augustus 2020 is er een speciaal “Tiener programma” voor alle kinderen 

van 11 tot 16 jaar. Dit zorgt voor nuttige naschoolse activiteiten voor de 

kinderen van de verschillende pleeghuisjes : kookactiviteiten, boksinitiatie, 

muzikale activiteiten, knutselnamiddagen, …  Onze jonge tienerjongens en 

-meisjes krijgen ook welzijns-sessies, waarin gefocust wordt op familie-

planning, hoe ze hun medicatie verantwoord moeten gebruiken en waarom ze 

deze dagelijks goed moeten innemen. 

Er is ook een individueel ondersteuningsprogramma die focust op de 

individuele ontwikkeling van elk kind, om te zorgen dat ieder kind ontwikkelt 

naar zijn eigen potentieel. Zo volgt één van "onze" kindjes “Paardentherapie” 

op een boerderij, hij geniet hier enorm van.



In december kocht mama Agnes een auto! Ze is heel blij en gemotiveerd om 

een rijbewijs te halen. Naar jaarlijkse traditie bezocht ze haar familie in de Oost-

Kaap van 18/12 tot 10/01. Maar daar werd ze heel ziek. Ze kreeg 2x een 

coronatest en gelukkig waren deze beiden negatief.  De sociaal assistente 

raadde haar echter aan om geen kinderen in het pleeghuisje toe te laten en in 

quarantaine te gaan. Tijdens haar ziekte, zijn de kinderen gelukkig opgevangen 

in de eigen familie, of in een ander pleeghuisje. Nu is mama Agnes veel beter 

en zijn de kinderen terug bij haar. 

Extra's 

Extra's in deze Coronatijd

Tijdens de pandemie hebben we gezorgd voor enkele extra's zodat onze 

kindjes zich binnen konden bezig houden.  Zo voorzagen we een TV met 

schotelantenne, doe-boekjes, kleurpotloden.

Ook voor 300 andere kinderen, werden er doe-boekjes en kleurpotloden 

aangekocht.  We sponsorden 100 nieuwe matrassen (overtrokken met een 

PVC-laag) voor de crèche en het babyhuis.



Soepkeuken

Normaal gezien krijgen de kinderen op school eten, maar nu de scholen 

gesloten waren, owv Covid-19, ging dit dus niet.  Hiervoor werden, door de 

soupkitchens van NorSA, éxtra maaltijden voorzien. Iedere maand werden er 

ook 204 voedselpakketten rond gedeeld aan gezinnen die het nog moeilijker 

hadden dan anders. De lockdown zorgde voor nóg meer werkloosheid. In de 

maand juni alleen werden 1.900 maaltijden bedeeld.  



Trainingen van NorSA medewerkers

In augustus is het vrouwenmaand en op 9 augustus is het vrouwendag. NorSA 

besteedt hier veel aandacht aan. Het is hét moment om het personeel, de 

vrijwilligers en alle vrouwen van de townships eens te verwennen. Maar er 

wordt ook gebruik gemaakt om iedereen bij te scholen om hen bewust te 

maken van belangrijke zaken, zoals kinder- en vrouwenmishandeling. Bij zo’n 

bijscholing worden ze verwend met oa een lekkere maaltijd of een pakket voor 

jonge kinderen.

De kokkinnen van de Sandhills en van Wellington gingen ook op bijscholing. Ze 

kregen hier een diploma voor en kwamen terug met nieuwe ideeën. 

De pleegmoeders zelf komen ook regelmatig samen. Zo bespraken ze de 

invloed die de lockdown op hen en de kinderen had, en het belang van 

structuur in de huizen.  Er was ook een trainingssessie over het belang van 

medicatie, bij o.a. HIV, maar ook over ADHD en het gebruik van medicatie 

daarvoor. Midden november werden de pleegmoeders verwend met een ontbijt 

om hen te bedanken voor hun inzet gedurende het moeilijke jaar 2020.



Beveiliging van het NorSA dagcentrum

Het beveiligingsprogramma dat we mee ondersteunen werpt zijn vruchten af.  

Alles verloopt nu rustig, er zijn geen inbraken of vernielingen meer geweest. 

Met 3 mannen werken ze nu in shiften zodat er iedere nacht 2 mannen 

patrouilleren en dit van 21u ’s avonds tot 6u ’s morgens. Zij krijgen warme 

jassen en fakkels.

Acties en giften 2020



Online wijnverkoop 

Dit jaar konden we helaas geen wijnproeverij houden, maar zijn we 

overgeschakeld op een online wijnverkoop.

Dit was een overweldigend succes! We hadden 138 individuele bestellingen, en 

verkochten zo 1.408 flessen wijn.  

Dankzij jullie allemaal, hebben we hiermee zo'n €3.132 verdiend! Een topjaar!

We zullen dit jaar deze digitale manier van bestellen ook nog aanhouden. 

Hopelijk evolueren alles cijfers goed en kunnen we uitkijken om ook een fysieke 

proeverij te organiseren. 

Subsidies gemeenten
We hebben € 6.415 (€1.265 voor 2020; en €5.150 in 2021) aan subsidies 

mogen ontvangen, uit verschillende gemeenten waar onze bestuursleden 

wonen.

Giften
In totaal hebben we ook aan €2.075 giften van jullie mogen ontvangen. 

Wij zijn super-blij en heel dankbaar met al deze subsidies en 
giften die er voor zorgen dat we het NorSA-project, ondanks de 

moeilijke tijd, kunnen blijven ondersteunen.  De vele persoonlijke 
giften, groot en klein, zijn op dit moment broodnodig. 

Iedereen nogmaals hartelijk bedankt!

Acties 2021

We vermoeden dat we ook dit jaar geen (fysieke) evenementen kunnen 

organiseren.  Daarom zijn jullie giften zeer welkom! Deze zijn ook dit jaar nog 

steeds fiscaal aftrekbaar.  

• November 2021: (Online) wijnverkoop 



Hoe onze vzw steunen?

Giften
Giften van €40 of meer voor onze vzw zijn fiscaal aftrekbaar. 

Wil je een gift storten op de rekening van de vzw, vermeld dan zeker je naam 

en "gift", dat maakt het overzichtelijk voor onze boekhouder.

Ons rekeningnummer: BE93 5230 8049 9567.

Lid worden
Eén van onze acties is het werven van leden. Je blijft lid als je je lidgeld jaarlijks 

betaalt. Een individueel lid betaalt €10 lidgeld, als gezin betaal je €20. 

Daarnaast hebben we je gegevens nodig (naam, adres, email).  

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.  

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: 
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