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Beste donateurs,
Begin augustus van dit jaar hebben lokale verkiezingen in Zuid-Afrika plaatsgevonden. Het ANC heeft daarbij, na 26 jaar, een nederlaag geleden. De achterban van
het ANC is onder meer ontevreden over hoge werkloosheid en een gebrek aan voorzieningen en de corruptieschandalen rond president Jacob Zuma. Hieruit blijkt ook
maar weer dat het goed is om door te gaan met een opleidingsfonds voor ZuidAfrikaanse vrouwen en uw steun blijft hard nodig.
In deze nieuwsbrief kunt u iets lezen van een van onze studentes over de verkiezingen. Daarnaast schrijft een studente iets over haar studie ervaringen van de afgelopen drie jaar. Maar eerst willen we een nieuw bestuurslid voorstellen: Karien Schilder. Karien is opgeleid tot pedagoog aan de Universiteit van Amsterdam.
Namens het hele bestuur,
Sanne van ’t Hof

Even voorstellen: Karien Schilder
Nu ik niet meer buitenshuis werk, wil ik me
graag voor andere zaken inzetten. In het
Malibongwe fonds herken ik een combinatie
van twee dingen die in mijn leven heel
waardevol zijn: het feit dat ik vroeger mocht
studeren en mijn bijzondere ervaringen in
donker Afrika rond de evenaar. Daarom ben
ik ook al een aantal jaren donateur. In Nederland heb ik vooral in de belangenbehartiging gewerkt voor gebruikers van de gezondheidszorg. Vanaf nu is mijn doel om,
met uw aller hulp, iets extra's te doen voor
een goede toekomst van jonge vrouwen in
Zuid Afrika.
Hartelijk dank voor het vertrouwen.
Vlnr: Karien Schilder, Gonny Smitskamp, Sanne van ’t Hof,
Gerda Vermeer en Trudy van Bemmelen - Weeber

Zuid-Afrika en de verkiezingen
Een oud-studente schreef ons dat ze er niet meer omheen kon "to take a
stand about how things are going in this country". Erg betrokken bij de politiek is
ze nooit geweest, maar nu wordt het toch echt menens, "we as South-Africans are
getting tired now of how things are being run in our country; everything is just going
downhill".

Dat was vóór de gemeenteraadsverkiezingen van begin augustus.
Inmiddels weten we iets meer over de uitslag. Sinds 1994 had het ANC een absolute
meerderheid in het hele land, met uitzondering van Kaapstad, waar de Democratische Alliantie (DA) vaste voet aan de grond heeft. Na augustus heeft de DA nu ook
de meerderheid van het ANC teniet gedaan in de drie andere grootste steden van
het land, de metropolen Nelson Mandela Bay (Port Elisabeth), Johannesburg en
Tshwane (Pretoria), en heeft het ANC alleen nog de traditionele zeggenschap op het
platteland.
Onze oud-studente (uit een township in Nelson Mandela Bay) is hoopvol, want slechter dan het was kan het haast niet. Intussen is zij met haar echtgenoot druk bezig
geld in te zamelen voor twee buurgezinnen, van wie hun huizen tot de grond toe afgebrand zijn. Onverzekerd en zonder enige gemeentelijke ondersteuning, zijn ze volledig afhankelijk van de hulp van hun omgeving.

Brief van een van onze studentes: Samkelisiwe
Samkelisiwe wordt door Malibongwe financieel ondersteund sinds 2014.
Ze schrijft ons het volgende:
Ik ben een vrouw van 31 jaar oud en afkomstig uit een afgelegen landelijk gebied.
Zoals ik al heb geschreven in mijn aanmelding, deed ik een studie om een diploma in
landbouwkunde te halen.
God zij dank heb ik mijn doel bereikt en heb ik mijn studie afgerond en zal ik mijn diploma in maart ontvangen. Het is dankzij Malibongwe dat ik tijdig een beurs heb ontvangen toen ik het nodig had omdat mijn vader overleed. Ik heb nu een beurs voor
een aanvullende studie aangevraagd, omdat tegenwoordig één diploma niet genoeg
is om een baan te krijgen. Daarom wil ik nog landbouwmanagement doen bij UNISA.
Het is de afgelopen drie jaar een hele reis geweest om dit te bereiken, maar als je
gepassioneerd bent over iets en je weet wat je wilt voor je toekomst, dan zet je door,
ondanks moeilijke omstandigheden. Het kon me niet schelen dat ik de oudste in de
klas was, en dat mensen van mijn leeftijd meestal al werk hebben. Ik heb hard gewerkt en heb van elke minuut genoten. Ik zal niet stoppen voor ik mijn master in
landbouwkunde gehaald heb, want dat is wat ik wil bereiken.
De meeste zwarte studenten kunnen hun studie niet voortzetten omdat zij of hun familie het financieel niet meer kunnen opbrengen. Het is niet makkelijk om een beurs
te bemachtigen, speciaal voor jongeren uit landelijke gebieden. Zij krijgen minder informatie over wat hen kan helpen. Een opleiding is erg belangrijk, maar niet makkelijk te krijgen. Het vergt moed en passie om het voor elkaar te krijgen en de bereidheid ervoor te vechten, zodat je je land kunt helpen verbeteren door diegenen die het
nodig hebben verder te helpen.
De beurs van Malibongwe heeft mijn leven ten goede veranderd. Ik was hierdoor in
staat me voor de opleiding te registreren. Ik had niets en niemand aan wie ik hulp
kon vragen om de registratiekosten te betalen. Ik hoop dat Malibongwe me verder zal
willen ondersteunen bij het vervolg van mijn studie

Studentes 2016
Hieronder vind u een verslag van de studentes die we in 2016 ondersteunen.

Pfariso studeert rechten in Kaapstad. Ze krijgt sinds 2012 een beurs. Dat is een jaar
meer dan gebruikelijk, om haar de kans te geven haar studie goed af te ronden.
Ze ervaart de examens als een van de grootste uitdagingen omdat het studeren
wanneer je op de campus woont, niet altijd makkelijk is door de onrust die er heerst.
Samkelisiwe studeert landbouwkunde in Kwazulu Natal. Ze krijgt sinds 2014 een
beurs. Ze is begonnen op een hogere beroepsopleiding en ze gaat nu door met
landbouwkundig management. Ze zegt hierover: een diploma alleen is niet genoeg
om een baan te krijgen. Je hebt moed en passie nodig
om het onmogelijke mogelijk te maken.
Jeanet studeert natuurkunde in Kaapstad. Ze krijgt een
bijdrage sinds 2014. Ze is nauw verbonden met haar familie. Toen haar grootvader overleed, viel het niet mee
om zich goed te concentreren op haar studie. Toch zet
ze door en hoopt ze uiteindelijk haar diploma te behalen
Nokuhanya studeert psychologie aan de universiteit van
Johannesburg. We hebben haar eerder ondersteund in
2012. Inmiddels doet ze een master opleiding en vroeg
opnieuw een bijdrage. Ze kreeg in 2015 voor de tweede
maal een beurs. Ze heeft in de tussenliggende periode
stage gelopen en doet nu onderzoek. Wanneer dat is afgerond kan ze afstuderen en
heeft dan een grotere kans op werk
Akhona studeert economie aan de Mandela universiteit in Port Elizabeth, en krijgt
een beurs sinds 2015. Ze studeerde al een paar jaar voordat ze een beurs bij Malibongwe aanvroeg.
Ze wil haar honours nog
doen na haar bachelor. Ze heeft meegedaan
aan een traject
waarin studenten werden
geholpen zich
academisch en persoonlijk
te ontwikkelen.
Dat heeft bijgedragen aan
haar ontwikkeling
en professionaliteit.
Nozithembiso studeert elektronica aan het
Eastcape Midland
College in Uitenhage. Ze
ontvangt sinds
2015 een beurs. Ze ervaart
dat het lastig is
om als vrouw deze studie te
doen, omdat zelfs de leraren niet geloven dat dat mogelijk is. Het is de uitdaging om

hen van het teis het een goed
resultaten.

gendeel te overtuigen, zegt ze. Toch
jaar voor haar en behaalt ze goede

Thokozani doet
countancy aan de
dat ze met deze
lende bedrijfstak-

een jaar haar post graduate in acuniversiteit van Kaapstad. Ze vindt
studie alle kanten op kan in verschilken.

Thandi studeert
accountancy aan de universiteit van
de Free State in
Bloemfontein. We ondersteunen haar
sinds 2015. Opgevoed door haar grootmoeder in een
klein plaatsje was
het een uitdaging om te gaan studeren. Ze wil, wanneer ze klaar is met haar studie en zelf een inkomen heeft, haar
broers/zussen ondersteunen om ook hen te helpen zover te komen. De bijdrage van
Malibongwe maakt het grote verschil. Ze is er erg blij mee.
Dintle studeert accountancy, ook in Bloemfontein. Ze krijgt sinds 2015 een bijdrage
voor haar studie. Ze meldt dat studeren haar
meer leert: zelfdiscipline, time management en
toewijding. Daarnaast is het lastig om de financiele eindjes aan elkaar te knopen en dat geeft wel
spanningen. Haar toekomst ziet er goed uit, zegt
ze, want ze doet nu wat ze altijd wilde. En dat
dankzij de bijdragen van Malibongwe.
Ncediswa studeert sinds 2012 aan de universiteit
van Fort Hare voor haar bachelor sociaal werk.
Ze krijgt ondersteuning sinds 2015. Hierna wil ze
nog graag haar honours doen. De universiteit heeft haar gevormd, vertelt ze, en ze
ziet vooruitgang. Ze doet mee in intellectuele debatten en discussies.
Noluthando doet de lerarenopleiding aan de universiteit van Kwazulu Natal, en krijgt
sinds 2015 een beurs. Ze komt uit een achtergestelde situatie met een werkloze moeder en broers en zussen die
nog naar school gaan. Een opleiding is erg belangrijk,
vindt ze, en daarom heeft ze gekozen om de lerarenopleiding te gaan doen.
Mamoruti studeert psychologie aan de universiteit van
Kaapstad. Ze krijgt een bijdrage vanaf 2015. Het was altijd
al haar grote droom om een professionele psycholoog te
worden. Doordat ze een financiële bijdrage kreeg, voelt ze
zich verplicht hard te werken en zijn haar resultaten verbeterd.
Lebogang studeert aan de universiteit van de Westkaap
en doet een honours in geologie. We ondersteunen haar
voor een jaar in 2015.

Het was lastig voor haar in voorgaande jaren de kosten op te brengen voor haar studie. De bijdrage van Malibongwe helpt haar de studie af te ronden en een baan te
vinden.
Sinds 2016 worden er nog zeven vrouwen ondersteund.
Fikile studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit.
Felicity doet dezelfde studie als Fikile.
Masithembe studeert business management in Kaapstad.
Lebohang studeert in Witwatersrand, Johannesburg en doet een studie microbiologie
en biotechnologie.
Zandile doet een opleiding verpleegkunde aan de Eastern Cape universiteit.
Lusanda en Nomana studeren beiden criminologie in Fort Hare.

Financieel jaarverslag 2015
Inkomsten
giften
vaste donateurs
terugboeking beurs
rente

2014
€ 4.218,00
€ 6.381,08
€ 677,11
€ 398,49

2015
€ 4.375,00
€ 6.690,19
€ 1.641,97
€
342,80

Totaal

€ 11.674,68

€ 13.049,96

Uitgaven
porto/nws.brief/nwjrskaart
transactiekosten ING
studiebeurzen
kosten website
abt. INGbank zakelijk
afscheid bestuurslid
saldo

2014
€
47,30
€
434,00
€ 9.746,00
€
60,50
€
138,55
€
55,00
€ 1.193,33

2015
€
22,10
€
496,00
€ 13.960,63
€
60,50
€
144,55

Totaal

€ 11.647,68

€ 13.049,96

Balans 2015
Activa
Rekening-courant 31-12
ASN-rekening 31-12

2014

€ -1.633,82

2015
€ 5.159,74
€ 25.368,87

€ 7.683,12
€ 21.211,67

Totaal

€ 30.528,61

€ 28.894,79

Passiva
Reserve
Reservering studiebeurzen

2014
€ 20.528,61
€ 10.000,00

2015
€ 18.894,79
€ 10.000,00

Totaal

€ 30.528,61

€ 28.894,79

Toelichting van de penningmeester:
Dit jaar hebben we 14 studentes ondersteund (zie het jaarverslag). Twee keer ontvingen we verkeerde bankgegevens, waardoor een nieuwe boeking moest worden gedaan. Afgezien hiervan zijn de inkomsten en uitgaven min of meer gelijk gebleven met vorig jaar. De reservering studiebeurzen van
€10.000,- is nu, in verband met de lage koers van de Rand, dekkend voor 14 i.p.v. 10 studentes. De
algemene reserve is met ongeveer €1.700,- afgenomen.

Opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-Afrika

Contactgegevens Stichting Malibongwe
De Look 3
2635 GE Den Hoorn
Tel: +31 15 2855298
E-mail: malibongwefund@hotmail.com
Nummer Kamer van Koophandel: 41146645
Rekeningnummer ING bank
NL16 INGB 000000 3418 te Delft

