
 
 

September 2014 

Beste donateurs, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van 2014. In deze nieuwsbrief kunt u weer het een en an-
der lezen over onze studentes en vindt u het financiële jaarverslag. Maar we begin-
nen met een interview dat we hebben afgenomen (via de mail) met onze student 
Sooreya Mboya. Zij is tien jaar geleden (2004) afgestudeerd en laat uitgebreid weten 
hoe het nu met haar gaat. Verder geeft ze haar kijk op het Zuid Afrika van nu, speci-
aal nu na het overlijden van Nelson Mandela. Dat brengt mij op iemand anders die 
een inkijkje geeft in het Zuid Afrika van nu: Bram Vermeulen in zijn televisieserie 
Dwars door Afrika. Daarnet heb ik het tweede deel van deze reisserie bekeken, 
waarin hij praat met blanke boeren die, ondanks al het geweld, blijven wonen op de 
boerderijen die ze bezitten. Er volgen nog 6 afleveringen van de serie, maar die spe-
len zich in andere Afrikaanse landen af. De eerste twee uitzendingen (zondag 7 en 
14 september 20.15 uur, Nederland 2) zijn in ieder geval terug te kijken op uitzending 
gemist. 
 
Dan wil ik via deze weg nog laten weten dat we een vacature hebben in ons bestuur. 
Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met  
Gerda Vermeer 015-2855298 of mailen naar malibongwefund@hotmail.com  
 
Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen, 
 
Namens het bestuur, 
Sanne van ’t Hof 
 

 
Tien jaar later  
 
Interview met Sooreya Mboya, oud-studente van Malibongwe 
 
Even wat informatie over mijzelf: mijn naam is Sooreya Mboya -Toba. Ik ben 31 jaar 
oud en getrouwd met Mzukisi Toba.  We hebben een dochter en een zoon. Ik heb In-
ternal Auditing gestudeerd aan de Nelson Mandela University, voorheen Port Elisa-
beth Technikon. 
 
Wat doe je voor werk en is dit gerelateerd aan de opleiding? 
 
Ik werk als financieel medewerker bij een overheidsziekenhuis. Wij openen bankre-
keningen voor de mensen voor ziekenhuisbezoeken, innen het geld van de patiën-
ten, regelen de vergoeding bij ingediende rekeningen en beoordelen het gezinsinko-
men van klanten om te zien of de patiënt de behandeling kan betalen.  
De opleiding die ik deed aan de Technikon heeft meer te maken met het analyseren 
of de juiste procedures zijn gevolgd met name op financieel gebied, het analyseren 
van financiële stukken en controles om wanbeheer en misbruik van fondsen te mini-
maliseren. Mijn werk ligt dus wel in het verlengde van mijn opleiding. Zonder die op-
leiding zou ik nooit deze baan gekregen hebben. 
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Zie jij nog veel verschil tussen zwarte en blanke vrouwen? 
 
Er is nog steeds een verschil tussen zwarte en witte vrouwen. En het zal nog heel 
veel jaren vergen voordat die kloof overbrugd wordt. 
 

Blanke vrouwen Zwarte vrouwen 

Zij hebben in het algemeen een financi-
eel stabiele achtergrond. Ze kunnen na 
de middelbare school kiezen voor een 
jaar de wereld in gaan of naar de univer-
siteit en hun ouders hebben het geld 
voor hun studie. 
Als ze willen werken tijdens hun studie, 
krijgen ze gemakkelijk werk want de ei-
genaren van bedrijven zijn ook blank: be-
ter netwerk. 

Zelfs vrouwen die hun middelbare school 
hebben kunnen afmaken, hebben pro-
blemen om verder te leren. Er is geen 
geld en ze moeten vervelende laagbe-
taalde baantjes aannemen. Vaak moeten 
ze ook zorgen voor het schoolgeld van 
jongere broertjes en zusjes. 

Als een jonge blanke vrouw gaat werken, 
hoeft ze  geen familie te onderhouden. 
Van haar salaris kan ze een auto kopen 
zodat ze niet zo afhankelijk is van ande-
ren of van het openbaar vervoer. Het 
hebben van een eigen auto geeft je zo 
veel bewegingsvrijheid. 

Als een zwarte jonge vrouw gaat werken, 
moet ze van haar salaris ook zorgen 
voor haar moeder, haar broers en zus-
sen. Er is geen geld over voor haar zelf. 
Ze reist uren per bus of trein naar haar 
werk. Ook al krijgt ze hetzelfde salaris 
als haar blanke collega, kan zij zich geen 
auto permitteren. 

 
Hoe ligt de relatie tussen mannen en vrouwen (genderrelaties) in Zuid-Afrika? 
 
Gender ongelijkheid is vooral duidelijk in landelijke gebieden waar meisjes nog 
steeds worden gezien als objecten in plaats van mensen die een positieve bijdrage 
aan de groei van onze natie kunnen hebben. Op het platteland worden sommige 
meisjes van 14/15 jaar al gedwongen om te trouwen met oude mannen, die afspra-
ken maken met de ouders van het meisje om de lobola (bruidsschat) te betalen en 
dan moeten ze trouwen tegen hun wil. De ouders zien een kans om rijk te worden en 



 

de man ziet een jonge vrouw die hij kan misbruiken en dwingen te doen wat hij wil. 
Ondertussen werken de meeste van deze mannen niet op het platteland. Ze werken 
in de stedelijke gebieden en komen besmet met HIV terug en infecteren het arme 
meisje. 
 
Mannen in het algemeen zien zichzelf nog steeds als de verstandigste en de sterk-
ste. Maar in het stedelijk gebied hebben de vrouwen het lef om hun kracht te laten 
zien en te eisen om serieus genomen te worden, omdat vrouwen in een stedelijke 
omgeving veel informatie van de ministeries over hun rechten ontvangen en vanwe-
ge hun scholing. Toch is het ook daar nog steeds een machtsstrijd. 
 
Hoe is de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs? 
 

 Onderwijs is beschikbaar voor bijna alle kinderen in Zuid Afrika. De overheid  
doet haar best om alle kinderen onderwijs te geven. 

 De overheid heeft het in de grondwet opgenomen dat alle kinderen recht heb-
ben op onderwijs. 

 De overheid heeft ook een voedselprogramma voor arme kinderen die naar 
school komen zonder gegeten te hebben. 

 De kwaliteit van het onderwijs op voormalige zwarte scholen is echter laag 
door verschillende oorzaken: 
1. Stakingen van onderwijspersoneel om hoger salaris: dit kan weken tot 

maanden duren. 
2. Fraude door overheidspersoneel met het voedselprogramma. 
3. Er zijn weinig of geen faciliteiten voor effectief onderwijs zoals computers 

en praktijkruimtes.  
 
Goede kwaliteit van het onderwijs is alleen beschikbaar voor degenen die het zich 
kunnen veroorloven om hun kinderen naar voorheen 'alleen blanken' scholen te stu-
ren. Die scholen hebben de middelen en hun leraren zijn veel meer gemotiveerd. De 
middelen zijn daar ook veilig voor vandalisme van boze protesterende mensen die 
zich soms afreageren op wat de overheid bouwde: het schoolgebouw of de biblio-
theek. 
 
Hoe zien jullie de  toekomst van jullie kinderen ? 
 
De toekomst van mijn kinderen ziet er veelbelovend uit omdat mijn man en ik allebei 
werken. Ook al behoren we niet tot de hogere klasse maar tot  de arbeidersklasse, 
we doen ons uiterste best om onze kinderen te geven wat wij niet van onze ouders 
konden krijgen: een betere opleiding met vele mogelijkheden.  
Onze dochter zit op een voorheen ‘alleen blanken’ school en door haar interactie met 
iedereen is haar Engels veel beter dan dat van een kind op een school in de town- 
ship. Als we onze kinderen blijven aanmoedigen om te dromen, zullen ze veel berei-
ken. 
 
Hoe kijk je in het algemeen naar de toekomst? Maakt het verschil nu Mandela is 
overleden? 
 
Ik denk dat Mandela zijn rol heeft gespeeld in de tijd dat hij het meest nodig was. Bij 
zijn overlijden was hij niet actief bij de politiek van ons land betrokken, dus in die zin 
zal er niet veel veranderen. Maar ook toen hij nog leefde lieten onze politici na te 



 

handelen in respect en eer ten opzichte van hem. Daarom hebben we, nu hij er niet 
meer is, het gevoel dat het geweten van het ANC weg is en zal dus waarschijnlijk de 
corruptie, die wij bij parlementsleden zien, alleen maar toenemen. Want de huidige 
leiders zijn vooral geïnteresseerd in het verrijken van zichzelf en hun families. Hoe-
wel dit algemeen bekend is hebben mensen nog steeds op het ANC gestemd omdat 
ze niet bereid waren Nelson Mandela en waar hij voor vocht te onteren. 
 
Wat zou er na de verkiezingen moeten veranderen om de levensstandaard in 
Zuid-Afrika te verbeteren? 
 
De meerderheid van onze arme mensen gelooft nog steeds dat het ANC de enige 
partij is die om hen geeft, ook al zien ze wat er gebeurt. Stemmen op andere partijen 
is iets nieuws en vreemds. Het ANC moet blijven onthouden dat al zijn stemmen ko-
men van de arme massa omdat die bang is voor het onbekende, van de arbeiders-
klasse vanwege zijn banden met de vakbeweging en van de ouderen die vanwege 
hun pensioen vinden dat ze loyaal moeten zijn aan het ANC. Wij hopen na deze ver-
kiezingen minder protesten mee te maken tegen de falende dienstverlening. 
 
Het ANC als de regerende partij moet zijn verkiezingsbeloften nakomen. Het kan niet 
zo zijn dat mensen zich nog steeds met toiletemmers moeten behelpen bij gebrek 
aan sanitair, dat er gebieden zijn zonder elektriciteit of verharde wegen, zelfs in ste-
delijke gebieden zoals waar wij wonen. De regering heeft beloofd op al deze punten 
de dienstverlening te versnellen, maar dat kan alleen gebeuren als de fondsen niet 
worden verduisterd door corrupte officials. 
 
Wij hopen ook dat de regering hard optreedt tegen parlementsleden die corrupt zijn. 
De regering stelt steeds onderzoekscommissies in, maar handelt nooit naar de be-
vindingen, of erger nog, trekt die in twijfel om schuldige parlementsleden te be-
schermen. Dat moet stoppen. Schuldig bevonden parlementsleden moeten gestraft 
worden. 
 
Dit waren mijn gedachten bij al jullie vragen. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben 
geleverd aan jullie nieuwsbrief. 
Dank jullie wel. 
Sooreya 
 
 

Afscheid 
 
Tot onze spijt moeten we afscheid nemen van ons bestuurslid Anita van Velzen. 
Vanwege haar drukke baan, samen met het volgen van een opleiding, is ze genood-
zaakt geweest een keuze te maken. We waarderen haar jarenlange bijdrage als be-
stuurslid enorm. Na zoveel jaar is er behalve een functionele relatie ook een vriend-
schappelijke band ontstaan. We zullen haar missen. We hopen dat ze succesvol zal 
zijn in haar werk en studie! 
 
Het bestuur 
 

 
 
 



 

Onze studentes 
 
In 2014 ondersteunen we inmiddels 13 vrouwen. Sommigen van hen zullen nog af-
studeren dit jaar of zijn al afgestudeerd in de afgelopen maanden. Verder heeft een 
aantal vrouwen nog maar kort geleden een contract gekregen en hen ondersteunen 
we dus dit jaar voor het eerst. We zijn in 2013 voorzichtig geweest met het aanne-
men van nieuwe studentes vanwege de onzekere situatie door het wegvallen van de 
gemeentelijke subsidie. Gelukkig is gebleken dat onze financiële positie meevalt en 
verder is de koers van de Zuid-Afrikaanse rand ten opzichte van de euro heel gunstig 
voor ons, waardoor we weer ruimer tegemoet kunnen komen aan verzoeken om een 
beurs. Om in aanmerking te komen voor een beurs moeten de vrouwen voldoen aan 
minimumeisen, waaronder een inschrijving bij een opleidingsinstituut, resultaten en 
een referentie. Meestal ondersteunen we de vrouwen maximaal 4 jaar, een enkele 
keer maken we een uitzondering voor een 5de jaar als de opleiding goed gaat, maar 
nog niet is afgerond. Soms vergroot het doen van een jaar master de kans op werk 
enorm. 
 
We houden contact met de vrouwen die we ondersteunen, tegenwoordig meestal via 
e-mail. Elk jaar moeten ze hun resultaten opsturen en vragen we ook om een verslag 
van hoe het met ze gaat. Uit deze verslagen komt naar voren dat we voor hen allen 
verschil maken tussen wel of niet studeren. Vaak kunnen ze de eindjes met moeite 
aan elkaar knopen en is de familie situatie niet altijd florissant. Siyamtanda schrijft 
bijvoorbeeld dat haar moeder nog steeds werkeloos is, maar dat ze ondanks dat toch 
goede resultaten heeft behaald en haar basisopleiding boekhouden heeft afgerond. 
Ze heeft zelfs zulke goede resultaten behaald dat ze nu door mag met de vervolgop-
leiding. Ze is terecht heel blij en trots. 
 
Siphesile ondersteunen we voor het 4de jaar. Het is haar laatste studiejaar, binnen-
kort is ze afgestudeerd sociaal wetenschapper. Ze heeft nog de kans gekregen om 
een post universitaire cursus te volgen en zal in 2015 hopelijk een baan vinden. Ze 
meldt dat ze in de afgelopen jaren dankzij haar studie volwassener is geworden en 
iets van zichzelf gemaakt heeft.   
 
Soms voelen de vrouwen zich bevoorrecht om zover gekomen te zijn. Nog steeds 
zijn er veel zwarte vrouwen bij wie dat niet lukt. Nonkonzo studeert psychologie en is 
bezig met haar master. Zij vertelt dat er maar weinig zwarte vrouwen in haar klas wa-
ren en ze voelt het als een eer dat dit haar gelukt is. Na haar afstuderen wil ze graag 
deel uitmaken van een organisatie die zwarte vrouwen aanmoedigt en helpt met de 
nodige middelen om iets te bereiken in het leven. 
 
Aluta geeft nog een uitspraak van Harriet Tubman: 
Elke grote droom begint met een dromer. Onthoud altijd dat je de kracht, het geduld 
en de passie in je hebt om te reiken naar de sterren en om de wereld te veranderen. 
 
Rest ons nog de dank over te brengen namens alle vrouwen die we ondersteunen. 
Dat kan alleen dankzij u allen. 
 
 



 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013  

          inkomsten 2013 

 
2012 

  
uitgaven 2013 

 
2012 

giften  €          975,00  
 

 €           860,00  
  

Kamer van Koophandel  €                   -    
 

 €              24,08  

vaste donateurs  €        6.537,18  
 

 €         7.732,74  
  

porto/nieuwsbr./nwjrskaart  €              22,90  
 

 €            105,38  

legaat  €        2.000,00  
 

 €                  -    
  

transactiekosten ING  €            203,00  
 

 €            392,03  

correctie 2012  €          130,00  
 

 €                  -    
  

studiebeurzen  €         5.565,96  
 

 €       10.996,50  

bijdrage gemeente   €                 -    
 

 €         3.000,00  
  

crècheproject Mamelodi  €                   -    
 

 €         7.034,26  

foutieve boekingen  €                 -    
 

 €             23,99  
  

kosten website  €              60,50  
 

 €              59,50  

terugboeking beurs  €                 -    
 

 €         2.117,16  
  

notariskosten  €                   -    
 

 €            178,50  

rectificatie  €              0,26  
 

 €                  -    
  

abt.INGbank zakelijk  €            133,05  
 

 €            134,77  

rente  €          533,81  
 

 €           602,92  
  

foutieve boeking  €                   -    
 

 €              23,99  

      
saldo  €         4.190,84  

 
 €         4.612,20- 

          totaal  €      10.176,25  
 

 €       14.336,81  
  

totaal  €       10.176,25  
 

 €       14.336,81  

          

          BALANS 2013 

          activa 2013 
 

2012 
  

passiva 2013 
 

2012 

rekening-courant 31-12  €        3.364,90  
 

 €         3.707,87  
  

reserve  €       19.335,28  
 

 €       15.144,44  

ASN-rekening 31-12  €      25.970,38  
 

 €       21.436,57  
  

reservering studiebeurzen  €       10.000,00  
 

 €       10.000,00  

          totaal  €      29.335,28  
 

 €       25.144,44  
  

totaal  €       29.335,28  
 

 €       25.144,44  

          

          toelichting: 
         We hebben dit jaar 7 studentes ondersteund. Wij zijn als organisatie voorzichtig geweest met het aannemen van nieuwe studentes. We weten niet 

of onze inkomsten op peil blijven nu de subsidie van de gemeente is vervallen. De contracten met onze studentes worden voor 4 jaar aangegaan 

zodat ze hun studie kunnen voltooien. Bovendien was het een hele klus om de afgelopen 3 jaar het crècheproject in de township Mamelodi (bij 

Pretoria) te financieren - voor 3 x 20 vrouwen een opleiding als crècheleidster. We zijn er trots op dat het gelukt is met uw onmisbare steun! 

Op dit moment staan er nog veel vrouwen op de wachtlijst die staan te popelen om een opleiding te beginnen. We zullen zorgvuldig nagaan wie er  

voor een beurs in aanmerking komen. 
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