
 
 

Oktober 2017 

Beste donateurs, 
 
Dit jaar op 21 mei bestond Malibongwe 25 jaar. We proberen al sinds 1992 een 
steentje bij te dragen aan de economische zelfstandigheid van zwarte vrouwen in 
Zuid-Afrika. Dit lukt door onze donateurs, u dus. Dank daarvoor! 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke studenten we momenteel ondersteunen. Een 
student, Agnes, verteld haar verhaal. Verder geven we een inkijkje in het nieuws uit 
Zuid-Afrika, waaronder een persoonlijk kantenbericht over de echtgenoot van één 
van onze ex studentes. Ook is er nog een Zuid-Afrikaans recept, wellicht leuk en lek-
ker om eens uit te proberen. 
 
Namens het hele bestuur, 
Sanne van ’t Hof 
 
 

Studentes 2017 

Hieronder vindt u een overzicht van de studentes die we in 2017 ondersteunen. 
 
Dit jaar kregen 15 vrouwen een beurs. Er zijn dit jaar 2 nieuwe studentes bijgeko-
men. In verband met onze financiële middelen zullen we waarschijnlijk volgend jaar 
geen nieuwe studentes aannemen. 
De twee studentes die er dit jaar zijn bij gekomen bespreken we iets uitgebreider. 
 
Om privacy redenen geven we slechts de voornamen van de studentes. 
 
*Jeanet studeert natuurkunde in Kaapstad. Ze kreeg voor het vierde jaar een beurs. 
 
*Akhona studeert economie aan de Mandela universiteit in Port Elizabeth, en kreeg 
voor de derde maal een beurs. 
 
*Thandi studeert accountancy aan de universiteit van de Free State in Bloemfontein 
en kreeg in voor het derde jaar een beurs. 
 
*Dintle studeert accountancy, ook in Bloemfontein, en kreeg voor de derde maal een 
beurs. 
 
*Ncediswa studeert aan de universiteit van Fort Hare. Ze studeert voor haar bachelor 
sociaal werk en kreeg voor het derde jaar een beurs. 
 
*Noluthando doet de lerarenopleiding aan de universiteit van Kwazulu Natal, en 
kreeg voor de derde keer een beurs. 
 
*Mamoruti studeert psychologie aan de universiteit van Kaapstad, en kreeg voor de 
derde maal een beurs. 
 
*Zandile studeert verpleegkunde aan het Netcare Education instituut van Eastern 
Cape. Ze kreeg voor het tweede jaar een beurs. 



 

 
 
*Lusanda studeert criminologie aan de universiteit van Fort Hare. Ze kreeg voor de 
tweede keer een beurs 
 
*Nomana studeert criminologie aan de universiteit van Fort Hare en kreeg voor het 
tweede jaar een beurs 
 
*Fikile studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit in Mafikeng. Ze kreeg 
voor de tweede keer een beurs. 
 
*Masithembe studeert business management aan de Cape Peninsula technische 
universiteit in Kaapstad, en kreeg voor de tweede maal een beurs 
 
*Felicity studeert diergeneeskunde aan de Northwest universiteit in Mafikeng. Ze 
kreeg voor het tweede jaar een beurs. 
 
*Sibongiseni studeert economische ontwikkeling aan de Nelson Mandela Metropoli-
tan Universiteit. Ze is opgevoed door haar grootmoeder die haar altijd steunde, maar 
niet haar hele studie kon betalen. Ze vroeg steeds een lening (NSFAS) aan, maar 
werd hiervoor nooit geselecteerd.  Ze kreeg dit jaar voor het eerst een beurs. Ze 
heeft voor deze studie gekozen omdat ze ontwikkeling belangrijk vindt en als een na-
tionale en wereldwijde uitdaging ziet. Ze ziet het als een oplossing voor armoede. Na 
de basisopleiding wil ze ook nog haar honours doen, en daarna wil ze aan het werk 
gaan om jonge mensen zoals zijzelf te helpen. 
 
*Akhona studeert filosofie en sociaal werk aan de universiteit van Fort Hare. Ze 
kreeg dit jaar voor de eerste keer een beurs. Ze is gepassioneerd voor sociaal werk 
en onderzoek omdat het levens kan veranderen. Ze heeft haar basisopleiding en 
masters afgerond en is nu bezig met haar PhD en het schrijven van een proefschrift. 
 
Agnes 
Onze studentes moeten voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te ko-
men voor vervolg van hun beurs. Ze moeten daarvoor jaarlijks een rapport schrijven 
over hun ervaringen en toekomstverwachting, en hun resultaten opsturen. 
Hieronder volgt een deel van een rapport van Agnes. Zij studeert psychologie. 
Het moment nadert waarop ik mijn studie aan de universiteit ga afronden, en ik vrees 
voor mijn toekomst. Veel dingen zijn veranderd, ten goede en ten kwade.  Zuid-Afrika 
is een competitief land geworden, gewelddadig en corrupt, en de ontwikkeling verbe-
tert. De economie gaat vooruit en trekt daardoor anderen aan uit buurlanden. De be-
volking neemt ook toe. Dit vraagt veel van alles wat nodig is om te overleven, zoals 
werkgelegenheid, onderdak en scholing. In voorgaande jaren werd scholing minder 
gewaardeerd dan tegenwoordig. De onderwaardering van scholing had gevolgen 
voor velen, die vonden dat scholing niet nodig was om te overleven en alleen goed 
was voor diegenen die het zich konden veroorloven. Nu, met de vooruitgang van het 
land, is scholing belangrijker geworden. Er is letterlijk geen werk te vinden waar geen 
ervaring of scholing voor vereist is. Zelfs tuinwerk vraagt om papieren die bewijzen 
dat men op school is geweest. 
Vroeger was het genoeg om basisschool te hebben om een baan te krijgen zoals be-
veiliger of politieagent, maar dat volstaat niet meer. Nu willen alle bedrijven en depar-
tementen meer dan een basisschoolopleiding. Zelfs is nu een basisstudie niet meer 



 

genoeg voor veel bedrijven en wordt er gevraagd om honours of masters, samen met 
werkervaring. 
Dat is het meest beangstigende wanneer ik aan mijn toekomst denk. Ik heb vele stu-
denten gezien die psychologie hebben gestudeerd en nu niets met hun studie doen, 
omdat ze het zich niet konden veroorloven verder te gaan met hun studie en ook 
geen werkervaring hadden. 
Er zijn vele mogelijkheden in dit land. Als van begin af aan de juiste keuzen waren 
gemaakt zou het nu beter zijn. Als kinderen van jongs af aan aangemoedigd zouden 
worden om te studeren en de middelen hiervoor kregen zou Zuid-Afrika er beter uit-
zien. 
In Zuid-Afrika hangt rijkdom en welzijn af van de mate van scholing. Als de regering 
de jonge mensen die hard werken en het verdienen, zou ondersteunen bij hun ver-
volgstudie, zou de mate van armoede afnemen. 
Ik heb gemerkt dat ik mijn land niet langer een ontwikkelingsland kan noemen. Het 
kan een ontwikkeld land zijn als we hard werken en ons best doen om onze doelen 
te bereiken, ondanks de uitdagingen. Het is een feit dat armoede nog een groot deel 
van de bevolking raakt, maar dit kan veranderen. Er zijn mogelijkheden, maar men-
sen zijn niet op de hoogte omdat ze makkelijk hun hoop verliezen wanneer een paar 
dingen niet goed gaan. Standvastigheid betaalt zich uit, en in staat zijn om hulp te 
vragen aan verschillende mensen kan in je voordeel werken. 
Het is moeilijk om je situatie te verbeteren als je jezelf isoleert van anderen en onwe-
tend blijft. Mensen zijn van elkaar afhankelijk om te kunnen overleven. Samenwer-
king is erg belangrijk. 
Als je geïsoleerd blijft mis je veel kansen. Samenwerking betekent niet dat je corrupt 
moet worden. Veel mensen doen hieraan mee in een poging het gemakkelijker te 
maken voor zichzelf. 
Veel departementen, ook die van onderwijs, hebben onderzoeken gehad, waarbij er 
omkoping en valse documenten boven tafel kwamen. Dit geeft een slechte reputatie 
aan een land. 
 
Boven alles heb ik begrepen dat mijn opleiding erg belangrijk is. Het is het enige wat 
een gemakkelijke weg biedt naar overleven, standhouden en een betere persoon 
worden in de toekomst. Ik waardeer mijn opleiding enorm omdat het me een baan en 
een succesvol leven zal geven. 
Ook heb ik me gerealiseerd dat alleen een basisstudie onvoldoende is, zodat ik lan-
ger zal moeten studeren dan ik aanvankelijk dacht. 
Het zal in mijn eigen voordeel zijn om mijn studie te vervolgen, zodat ik daarna niet 
hoef te strijden om een baan in de richting die ik heb gekozen. Het lijkt me nu een 
zware taak, maar er is geen andere weg om af te maken waar ik aan begonnen ben. 
Ik zal dit jaar mijn basisstudie afronden en een vervolgstudie oppakken voor volgend 
jaar. Er is een kleine kans op een baan omdat ik student-assistent ben geweest op 
de universiteit. Ik wil graag zo snel mogelijk aan het werk, zodat ik mijn ouders kan 
ondersteunen. Zij hebben erg veel gedaan om mij te helpen. 
Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen. Niet iedereen krijgt deze kansen. 
 
Noot van de vertaler: 
In Zuid-Afrika kan men soms een beurs krijgen tot en met de basisstudie.  Dus als 
een studente een honours of masters wil volgen, om de kans op een baan te vergro-
ten na haar studie, is ze op andere bronnen of zichzelf aangewezen. Stichting Mali-
bongwe krijgt de laatste jaren meer aanvragen voor een honours of masters. 
 



 

Zuid-Afrika actueel 
 
Er is goed en slecht nieuws over Zuid-Afrika in het algemeen en de vrouwen in het 
bijzonder.  
 
Eerst het slechte nieuws: 
Zuma zit nog steeds in het zadel als president en leider van het ANC, ondanks for-
mele aanklachten tegen hem over verkrachting, negeren van de grondwet en corrup-
tie. Hij overleefde zelfs de ernstige schade aan de economie door het ontslag van 
zijn minister van financiën, dit voorjaar, wat ertoe leidde, dat de kredietwaardigheid 
van Zuid-Afrika internationaal zakte naar de junk status. Meer dan de helft van de 
bevolking is arm, van de jongeren leeft zelfs 50 % onder de armoedegrens, de wer-
keloosheid is groot. De verdeling van het geld volgt nog steeds de huidskleur: wit 
staat vooral voor rijk, zwart voor arm.  Journalisten van de staatsomroep SABC ver-
zetten zich vorig jaar tegen het besluit van hun baas geen beelden meer te laten zien 
van geweld en vernielingen die plaatsvonden bij de aanhoudende protestdemonstra-
ties in de verschillende delen van het land. Zij vielen allen onmiddellijk in ongenade 
en uiteindelijk werd met name journaliste Suna Venter, een 32-jarige blanke vrouw, 
het grote mikpunt van haat en intimidatie, totdat ze deze zomer bezweek door hartfa-
len.  
Zuid-Afrikaanse vrouwen lanceerden dit jaar het bericht #MenAreTrash, uit woede op 
weer een moord op een vrouw. Dagelijks worden in heel Zuid-Afrika gemiddeld 3 
vrouwen door hun partner vermoord. Van april tot december 2016 werden landelijk 
30.069 gevallen van verkrachting gemeld. 
 
Het goede nieuws: 
De DA, Democratische Alliantie, onder leiding van Mmusi Maimane, won in 2016 bij 
de gemeentelijke verkiezingen de meerderheid in 4 van de 5 grootste steden van het 
land. Hun doel is te bereiken, dat het ANC bij de verkiezingen in 2019 de meerder-
heid verliest, zodat een nieuwe coalitie de regering kan vormen. Vanaf de regerings-
periode van Mbeki is corruptie op regeringsniveau in de hand gewerkt en nooit be-
straft. Daar moet een jarenlange gevangenisstraf voor komen. De DA streeft naar 
een samenleving die niemand buitensluit, waarin ieder kan delen in de vrijheid en 
zeggenschap en voldoende middelen van bestaan. Maimane was in september j.l. 
ook in Nederland om grote investeerders te interesseren voor hun plannen, opdat de 
economische situatie in zijn land kan verbeteren. 
De omstreden baas van de staatsomroep SABC, Hlandi Motsoeneng, is, zonder op-
gaaf van redenen, in juni 2017 ontslagen. 
# MenAreTrash is niet viral gegaan, vanwege het gebrek aan nuance. 
 
  



 

 
Wel heeft Zuid-Afrika een vrouwenvoorvechtster op 
topniveau, Phumzile Mlambo-Ngcuka, sinds 2013 
aan het hoofd van de VN organisatie Vrouwen. In ju-
ni lanceerde zij op een VN-top in New York het Afri-
kaans Vrouwelijk Leiderschap Netwerk: vrouwen 
moeten uit hun schulp kruipen vanuit alle hoeken 
van Afrika om het continent op de juiste koers te zet-
ten naar duurzame vrede en goed bestuur. Persoon-
lijke achtergrond: zij is de echtgenote van de man 
die Zuma ten val bracht in zijn functie als vice-
president , waarna het echtpaar in ongenade viel bij 
Zuma’s aanhangers. Nu steunt ze als prominent 
oud-ANC-er de roep om het aftreden van Zuma.  
 

 
(bronnen: De Groene Amsterdammer, uit rubriek In de wereld , mei-juli 2017, de Volkskrant 10 juni 
2017, Buitenhof 10 sept 2017). 
 

Malibongwe streeft ernaar er aan bij te dragen, dat onze afgestudeerden de kennis 
en het zelfvertrouwen verwerven om mee te doen en uit hun schulp te kruipen! 
 
 

Zuid-Afrikaans recept  
Geroosterde zoete aardappel, venkel en wortelsalade voor 4 personen 

 
 

4 zoete aardappelen, gewassen en in 
blokjes gesneden 

2 venkelknollen, gesneden 
4 wortels in reepjes geschaafd 

4 eetlepels balsamico azijn 
Zout en peper naar smaak 

 
Bron: Het Zuid-Afrikaans Kookboek, Lehla Eldridge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doe de zoete aardappelen op een 
bakplaat en besprenkel ze met olijfolie. 
Rooster ze in de oven op 180 °C gedu-
rende 30 minuten of totdat ze goud-
bruin en knapperig zijn. 
Gril de venkel gedurende 10 minuten 
met olijfollie eroverheen gesprenkeld.  
Doe, als de groenten gaar zijn, deze in 
een schaal en voeg de balsamico 
azijn, zout, peper en evt. een klein 
beetje olijfolie toe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

POSITIEF BERICHT 
 

 
 
Wij weten allemaal dat er niet veel goeds te melden is in de wereld van nu en Zuid-
Afrika van nu. Toch gebeuren overal ook mooie dingen. Een van onze ex-studentes 
is getrouwd, en haar man is door de krant The Herald genomineerd voor “Citizen of  
the Year 2017”. Wat een eer! 
Toen er een brand uitbrak in hun township en verschillende huizen van hun buren tot 
de grond toe afbrandden, is hij onmiddellijk gestart om fondsen te werven voor de 
wederopbouw (uiteraard samen met zijn vrouw, onze ex-studente). Geheel belange-
loos. Zij hebben concerten georganiseerd, gospelgroepen laten optreden  en met dat 
geld hebben ze materiaal kunnen kopen om de huizen weer op te bouwen en huis-
raad en kleren aan te schaffen. Hij zegt: “Ik kan niet stilzitten als mensen vechten 
voor hun bestaan. Ik moet dan iets doen”. Zo kennen wij ze ook, toen we ze ontmoet 
hebben in hun township. We zijn trots op ze. 
 

 
 
 



 

Financieel jaarverslag 2016 

 
 
 
  

inkomsten 2016 2015 uitgaven 2016 2015

giften 1.175,00€         4.375,00€          porto/nieuwsbr./nwjrskaart 96,10€               22,10€               

vaste donateurs 5.132,92€         6.690,19€          transactiekosten ING 496,00€             496,00€             

terugboeking beurs -€                 1.641,97€          idem t.b.v. 2017 124,00€             -€                  

rente 231,54€           342,80€             studiebeurzen 11.253,78€        13.960,63€        

idem t.b.v. 2017 3.300,66€          -€                  

kosten website 60,50€               60,50€               

abt.INGbank zakelijk 142,28€             144,55€             

saldo -8.933,86€         -1.633,82€         

totaal 6.539,46€         13.049,96€        totaal 6.539,46€          13.049,96€        

activa 2016 2015 passiva 2016 2015

rekening-courant 31-12 1.517,72€         7.683,12€          reserve 9.960,93€          18.894,79€        

ASN-rekening 31-12 18.443,21€       21.211,67€        reservering studiebeurzen 10.000,00€        10.000,00€        

totaal 19.960,93€       28.894,79€        totaal 19.960,93€        28.894,79€        

toelichting: 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

BALANS 2016

In 2016 hebben we 16 studentes kunnen ondersteunen. Voor 4 van hen is eind december de beurs 

voor 2017 overgemaakt. Onze inkomsten zijn fors gedaald t.o.v. 2015 door de afname van giften en 

donaties. Eén van onze goede gevers (met de grootste gift) is dit jaar overleden en een van onze 

trouwe donateurs, die ons 5 jaar lang royaal heeft ondersteund (waarvoor dank!), heeft andere 

prioriteiten gesteld. Gelukkig komen er ook gevers en donateurs bij. Toch moeten we in 2017 pas 

op de plaats maken om genoeg reserve aan te houden voor de studentes met wie we een vierjarig 

contract zijn aangegaan.



 

 
Opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-Afrika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens Stichting Malibongwe 
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 34 18 te Delft 

 

 


