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Beste donateurs,
We beginnen deze nieuwsbrief met een triest bericht. Ons bestuurslid Trudi van
Bemmelen is op 25 mei dit jaar overleden. Hieronder vindt u een In Memoriam.
In deze nieuwsbrief kunt u de laatste informatie lezen over de studentes die we ondersteunen. Met als hoogtepunt het reisverslag van Gonny, die met haar man Chris
dit jaar drie maanden door Zuid-Afrika is getrokken en oud studentes heeft opgezocht.
Tenslotte willen we u erop wijzen dat we uit ideële overwegingen overgestapt zijn
van de ING bank naar de Triodos, ons rekeningnummer is dus veranderd. Daarover
hieronder meer informatie.
Veel leesplezier!
Namens het hele bestuur,
Sanne van ’t Hof

In Memoriam – Trudi van Bemmelen
Trudi was al sinds het allereerste begin, 28 jaar geleden, betrokken bij de oprichting
van Stichting Malibongwe. De aanleiding was het bezoek in 1990, van twee vrouwen
uit Zuid-Afrika die hier op uitnodiging van de gemeente waren. Ze kwamen naar het
Vrouwenhuis in Delft waar Trudi ook aanwezig was. De vrouwen werd gevraagd
waarmee wij hun land permanent zouden kunnen helpen. Trudi schreef daarover: ‘Ik
weet nog goed, wat de vrouwen zeiden, want het maakte een grote indruk op mij:
“Verhef de zwarte vrouwen door hen onderwijs te geven. Geef ze status, niet alleen
door het moederschap, maar ook door een betaalde baan, die zij slechts kunnen krijgen met een onderwijsopleiding”.
Trudi en een aantal andere mensen pikten deze vraag op en begonnen met het oprichten van Stichting Malibongwe. In 1992 was de stichting een feit en Trudi was
voorzitter. Dat is zo gebleven tot mei 2018.
Trudi was het grootste deel van haar leven begaan met vrouwen (en ook mannen)
die minder kansen hadden dan anderen. Zij zette zich met grote betrokkenheid in
voor deze groep. Een voorbeeld hiervan is dat Trudi een aantal jaar geleden in de
krant een artikel had gevonden over een meisje in een town-ship in Zuid-Afrika die
graag politieagent wilde worden, maar daar niet de middelen voor had. Trudi heeft er
van alles aan gedaan om haar proberen op te sporen om haar een beurs aan te bieden vanuit ons opleidingsfonds. Helaas liep het spoor uiteindelijk dood.
In 2003 reisde Trudi samen met Sanne naar Zuid-Afrika om daar een aantal studentes op te zoeken. Trudi had met de studentes die we spraken vaak snel leuk contact

en vroeg de studentes op haar onbevangen manier het hemd van het lijf. Geen onderwerp ging haar te ver.
Trudi zette zich niet alleen via Malibongwe in voor mensen in achterstandssituaties,
maar bijvoorbeeld ook via Mama Cash. Ook begeleidde ze jongeren en vluchtelingen. De laatste jaren gaf ze taallessen aan vluchtelingen, dat paste ook goed bij haar
ervaringen als leerkracht.
Trudi was ook altijd persoonlijk betrokken bij ons, de andere bestuursleden van Malibongwe, ze had altijd een warme interesse voor onze levens. Trudi is 84 jaar geworden. We zullen haar spontaniteit en betrokkenheid missen!

Attentie: wijziging van ons bankrekeningnummer
Na uitvoerig en lang overleg in het bestuur hebben we gezamenlijk besloten onze rekening bij de INGBank op te heffen en een nieuwe rekening te openen bij de Triodos
Bank. We zijn ons ervan bewust dat het misschien wat ongemak oplevert voor onze
vaste donateurs.
We hebben het gedaan uit ideële overwegingen. Al lange tijd hebben we moeite met
het beleid van de ING. Wij zijn een ideële instelling zonder winstbejag. Al ons geld
gaat rechtstreeks naar onze zwarte vrouwen in Zuid-Afrika (zie financieel jaarverslag). We begrijpen dat een bank winst moet maken, maar vertrouwen ons geld liever toe aan een bank die niet investeert in oorlog, wapens, fossiele brandstof en eigen belang. Ons reservegeld staat op een spaarrekening van de ASN Bank, maar
bij deze bank kan geen zakelijke rekening geopend worden. Vandaar onze keus voor
de Triodos Bank.
U heeft alle tijd om uw vaste bijdrage over te zetten naar het nieuwe bankrekeningnummer. Dit kan bij vrijwel alle banken digitaal. Bijvoorbeeld: bankiert u bij de ING?
Ga naar “Mijn ING”, klik op “opdrachten”, zoek onder “gepland” of “periodiek” naar St.
Malibongwe, klik op “wijzigen” en voer het nieuwe rekeningnummer van Triodos in.
Telefonisch kan ook, bijv. bij ING via 020-2288888. Voor een aantal donateurs is dit
misschien een goede aanleiding om hun bijdrage, die van gulden werd omgezet naar
euro, nu op een heel bedrag af te ronden.
Ons nieuwe rekeningnummer: NL11 TRIO 0379 3239 66 (BIC code: TRIONL2U).
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons beleid en dat u ons blijft ondersteunen

Onze studentes in 2018
We geven hier een overzicht van de vrouwen die we op dit moment ondersteunen.
Om privacy redenen noemen we slechts de voornamen.
*Dintle studeert accountancy, in Bloemfontein, en kreeg dit jaar voor de vierde maal
een beurs. Ze meldt dat ze hard moet werken, ze haalt goede resultaten.
*Ncediswa studeert aan de universiteit van Fort Hare. Ze studeert voor haar bachelor
sociaal werk en kreeg voor het vierde jaar een beurs. Ze hoopt dit jaar af te studeren.

*Noluthando doet de lerarenopleiding aan de universiteit van Kwazulu Natal en ze
kreeg voor de vierde keer een beurs. Ze is bezig aan het laatste jaar van haar studie
en droomt ervan om te gaan werken als leraar. Vooral werken met kinderen vindt ze
fijn en ze wil graag een positieve impact hebben op hun leven en toekomst.
*Mamoruti studeert psychologie aan de universiteit van Kaapstad, en kreeg voor de
vierde maal een beurs. Door ziekte van haar vader heeft ze wat vertraging opgelopen.
*Fikile studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit in Mafikeng. Ze kreeg
dit jaar voor het derde jaar een beurs. Omdat haar beide ouders werkeloos zijn, is
het moeilijk voor haar. Dankzij de beurs kan ze verder studeren.
*Felicity studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit in Mafikeng. Ze
kreeg dit jaar voor de derde keer een beurs. Ze haalde haar diploma in 2017 en gaat
verder met haar honours.
*Sibongiseni studeert voor haar honours in economie aan de Nelson Mandela Metropolitan universiteit in Port Elizabeth. Ze kreeg voor de tweede keer een beurs.
*Akhona studeert voor haar doctoraal sociaal werk en filosofie aan de universiteit van
Fort Hare. Ze kreeg dit jaar voor de tweede keer een beurs.
Er zijn vorig jaar 7 studentes afgestudeerd en dit jaar hebben we geen nieuwe studentes aangenomen om financiële redenen.
Over één van deze studentes, Thandi, kun je in het volgende stuk meer lezen

Thandi – haar verhaal
Thandi is een vrouw van 34 jaar oud. We ondersteunen haar sinds 2015. Ze begon
haar studie accountancy in 2010. In Zuid-Afrika kan de student de basisopleiding
bekostigen met een lening. Als men daarna verder wil studeren, zoals Thandi, die
haar honours wilde doen, dan moet men zelf aan financiën zien te komen.
Inmiddels is ze afgestudeerd en mag ze zich een register accountant noemen. Daar
is ze super blij mee.
Ze schrijft: “Ik kan niet wachten om een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Ik
ga starten met een traineeship bij Ernst & Young. Dit zou niet mogelijk zijn geweest
zonder de hulp van Malibongwe. Jullie gaven me een kans om te vechten in deze
wereld. En door jullie zal ik beter in staat zijn mijn broers en zussen te steunen. Dus,
uit de grond van mijn hart bedank ik jullie. Ik wens jullie sterkte om door te gaan met
het steunen van vrouwen zoals ik, want alleen scholing kan ons een beter leven geven.”
Thandi heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Vorig jaar vielen haar studieresultaten
tegen, zodat ze examens over moest doen. Ze had het gevoel dat ze Malibongwe teleurgesteld had en verontschuldigde zich. Gelukkig rekenen we onze studenten niet

direct af op onvoldoende hoge cijfers, het kan iedereen gebeuren dat het weleens
niet lukt. En het blijkt terecht: het is haar dit jaar wel gelukt.
We zijn blij dat ze direct aan het werk kan. Dit is waar we ons best voor doen, en dat
kan alleen dankzij de donateurs van Malibongwe.

Klein reisverslag Zuid-Afrika
Begin dit jaar zijn mijn man
en ik drie maanden door
Zuid-Afrika getrokken. Begonnen in het droge Kaapstad en geëindigd in Johannesburg.
Het was een fantastische
reis met veel ontmoetingen.
Nadat we geacclimatiseerd
waren hebben we twee weken uitgetrokken voor onze
vrienden in de township Kwa
Nobuhle, vlak bij Port Elizabeth. Het weerzien was
hartverwarmend. Zij was
één van onze eerste studentes, heeft een leuke baan, goede man en schatten van
kinderen. Zes jaar geleden zijn we op hun traditionele Xsosa bruiloft geweest en
hebben steeds contact gehouden. Ze wonen nu in een stenen huisje, dat de regering
gratis ter beschikking stelt. Zelf moeten ze de elektriciteit betalen en het huis onderhouden. Zij zijn erg betrokken bij de gemeenschap in de township. Een huis dat afgebrand was proberen ze met elkaar weer op te bouwen en spullen en geld in te zamelen. Van het één komt het ander en zo wordt steeds meer een beroep op hen gedaan door de gemeenschap. We hebben verschillende projecten met ze bezocht.
Ook hebben we een rondleiding gehad in de enorme Volkswagen fabriek in Uitenhage waar haar man werkt. De Volkswagen op de foto, is aan hem ter beschikking gesteld door de fabriek voor zijn projecten. En….natuurlijk hebben we ook nog even
“grandma” (80) bezocht.
Verder hebben we heel veel gepraat over de situatie in Zuid-Afrika. Onze vrienden
zijn heel blij dat Zuma weg is en hopen dat Ramaphosa het beter doet. Wel hebben
ze veel twijfels omdat hun land zo geruïneerd is door de wijdverbreide corruptie. In
de tijd dat wij er waren is ook Winny Mandela begraven. We hebben het helemaal live op tv en in de kranten gevolgd.
Het blijft een wonderlijke ervaring om hier in de townships rond te lopen als enige
“witte” tussen alleen maar “zwarten”.
Daarna zijn we naar mijn geliefde Addo Elephantpark gereden en hebben heel veel
wild gezien. Geweldig! en…heel veel witte mensen.
Aan het eind van onze reis hebben we ruim 14 dagen uitgetrokken voor onze vrienden in de township Mamelodi (een miljoenenstad) bij Pretoria. Er zijn nog steeds
nauwe banden tussen Delft en Mamelodi, hoewel de gemeente de stedenband heeft
afgestoten. Er lopen nog veel projecten die door het bestuur in Delft ondersteund
worden. Zoals misschien nog bij u bekend is, is dat Malibongwe 57 vrouwen gefinan-

cierd heeft om een opleiding te volgen als crècheleidster. Diverse vrouwen kennen
we ook al jaren en het was ook weer een warm weerzien. We hoorden dat ook bij
één van hen het huis was afgebrand. Drie dagen was de elektriciteit uitgevallen
(hebben wij ook meermalen meegemaakt), dus kaarsen aan en zo vatte de boel
vlam. Om haar een hart onder de riem te steken zijn we bij haar langs gegaan. Een
trieste boel. Uiteraard onverzekerd. Het is trouwens al een treurnis om door de
township te rijden met gevaar voor eigen leven in het verkeer. Enorme gaten in de
weg, taxibusjes die om je heen scheuren en één grote rotzooi op straat. Je wordt er
niet vrolijk van. Zij woont in een nette buurt van de township en was zeer geroerd
door onze komst (“er komt nooit een blanke”, zegt ze). Heel toevallig was haar dochter Maureen op bezoek met man en kinderen. Zij heeft in het verleden ook een beurs
gekregen van Malibongwe en wij hadden haar eerder ontmoet als een verlegen studentje. Nu heeft ze een goede baan bij een vliegtuigmaatschappij en woont met man
en 3 kinderen in Johannesburg.
Zo kunnen we toch ook wat positieve verhalen vertellen uit een
ons zo dierbaar land met grote
problemen.
We blijven doorgaan met het ondersteunen van onze zwarte
vrouwen voor een betere toekomst.
Amandla!
Gonny Smitskamp

Presentatie bij woonvereniging
Op 17 november 2017 was Stichting Malibongwe te gast bij de woonvereniging Nevel Nemas in Delft. Ons werd ruim de gelegenheid geboden om te vertellen over het
ontstaan en de reden van het nog steeds voortbestaan van Malibongwe. De powerpoint presentatie werd goed ontvangen, de toehoorders vuurden veel vragen op ons
af en er werd pittig gediscussieerd. Eén van de bestuursleden had voor toepasselijke
lekkere hapjes gezorgd en de vrijwillige bijdrage daarvoor vloeide onze kas in. Nog
gelukkiger werden we door de aanmelding van twee nieuwe donoren.
We zijn nu helemaal ingewerkt! Wilt u ons boeken voor uw eigen club of vereniging?
Neem contact op met het secretariaat van Malibongwe via malibongwefund@hotmail.com.

Presidentswisseling in Zuid-Afrika, een eerste stap tot verbetering?
Na maandenlange discussie binnen het ANC en in het parlement over zijn presidentschap heeft Zuma tenslotte op 13-2-2018 het hoofd neergelegd en kwam de weg vrij
voor Cyril Ramaphosa. Hij was al in december 2017 gekozen als Zuma’s opvolger
voor partijleider binnen het ANC. Ramaphosa is twee dagen later ingezworen als

nieuwe president. Hij was ooit de beoogde opvolger van Mandela, maar werd eind jaren negentig niet gekozen en werkte zich sindsdien op als succesvol zakenman. In
2014 keerde hij terug in de politiek en verwierf hij de functie van vice-president onder
Zuma.
De investeerders zijn blij met hem. Maar hem wacht een zware taak, de rot zit diep.
Hij heeft beloofd hard op te treden tegen corruptie en vriendjespolitiek, hij wil een fatsoenlijke samenleving die plundering van publieke middelen niet accepteert. De komende tijd zal leren of hij werkelijk wil opkomen voor alle bevolkingsgroepen. Zijn
plannen voor „radicale landhervorming” werden deze maand wereldnieuws. Zelfs
president Trump bemoeide zich plotseling met Zuid-Afrika en protesteerde tegen „inbeslagname van land”. Maar in Zuid-Afrika wordt daar anders tegenaan gekeken. De
recente invasie van honderden zwarte families op het land van een witte boer laat
volgens professor Ruth Hall van de universiteit van de West-Kaap zien waarom de
regering nu geen tijd meer te verliezen heeft. „Veel mensen van buiten Zuid-Afrika
denken dat Ramaphosa té radicaal is. Het echte gevaar is dat hij niet radicaal genoeg is. Landhervormingen moeten nu gebeuren. En onteigening moet ook gebeuren. Zolang het rechtvaardig en billijk is.” De betrokken eigenaar had zijn land al jaren geleden willen verkopen, maar de gemeente zette niet door.
Bron: artikelen en commentaren NRC, februari en augustus 2018.

Financieel jaarverslag 2017
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toelichting:
Dit jaar hebben we 15 studentes kunnen ondersteunen, van wie er vier eind 2016 al een beurs voor
2017 hebben ontvangen. Onze inkomsten zijn licht gestegen dankzij extra giften van onze trouwe
donateurs (jubilea, afscheidsreceptie). Het jaar 2018 zullen we gebruiken om onze reserves op peil
te brengen. In november 2018 bekijken we of we voor 2019 nieuw aanvragen kunnen honereren. De
wachtlijst is nog steeds lang.

Opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-Afrika
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