Mei 2009
Beste donateurs,
Vlak na de beëdiging van de nieuwe president Jacob Zuma, ligt onze jaarlijkse
nieuwsbrief op uw mat. Wij zijn benieuwd wat de omstreden Zuma Zuid-Afrika de
komende jaren gaat brengen. Wij gaan in ieder geval gewoon door met het steunen van
onze studentes, want die steun blijkt nog steeds erg hard nodig.
Via onze contactpersoon in Zuid-Afrika, Adrie de Bruijn, hebben we 5 nieuwe
studenten kunnen steunen. Het bestuur heeft Adrie begin dit jaar in Nederland
ontmoet. Het is erg prettig om met een contactpersoon te werken die ter plaatse is en
direct contact op kan nemen met onze studentes.
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen wie wij steunen en wat ze doen. Twee
studentes, Loyiso en Luleka krijgen daarbij extra aandacht. Verder vindt u informatie
over het crècheproject in samenwerking met SOS kinderdorpen, waarbij we een groep
kinderleidsters een training aanbieden. Naast een aantal nieuwsberichten over ZuidAfrika, ontbreekt het financieel jaarverslag van 2008 natuurlijk niet.
Tot slot willen wij u hartelijk bedanken voor u steun en voor nu veel leesplezier
toewensen!
Namens het bestuur van Malibongwe
Sanne van ‘t Hof

Het crècheproject
SOS kinderdorpen Zuid-Afrika probeert in de township Mamelodi (vlak bij Pretoria)
20 backyard crèches te ondersteunen. Een backyard crèche is een soort
geïmproviseerde kinderopvang, waar meestal geen beroepskrachten werken en geen
activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, omdat daarvoor kennis en materialen
ontbreken.
SOS kinderdorpen wil deze 20 crèches voorzien van speelgoed en educatief materiaal.
Daarnaast bieden ze met financiële hulp van onze stichting de mensen die er werken
een training ‘’Ontwikkeling van het jonge kind” aan. In juni 2009 start een groep van
21 crècheleidsters met deze training, die gefinancierd wordt door Malibongwe. Wij
zijn erg benieuwd naar wie deze vrouwen zijn en hoe zij deze training gaan ervaren. In
de volgende nieuwsbrief zullen wij hier verslag van doen.
Sanne van ‘t Hof
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Overzicht van de studentes die we in 2008 en begin 2009 gefinancierd hebben:
Yaseka hebben we 4 jaar
ondersteund en ze is nu
afgestudeerd in geologie in
Kaapstad. Ze heeft nog
geen baan. Haar thuisadres
is in de buurt van Port St
John.
Evile studeert accountancy
in Durban. Haar thuisadres
in Umtata. We hebben haar
nu voor het vijfde en tevens
laatste jaar ondersteund. Ze
heeft uitstekende resultaten.
Thobile studeert
bedrijfspsychologie aan de
Walter Sisulu Universiteit in
Umtata. Ze heeft voor het
derde jaar ondersteuning
gehad.

Yanga studeert eveneens in
Port Elizabeth. Dit is haar
tweede ondersteuningsjaar.
Odwa studeert in
Witwatersrand voor
accountant. Tweede
ondersteuningsjaar.

Tebogo volgt een
verpleegkundige opleiding in
Pretoria (Tshwane) en heeft
1 jaar ondersteuning gehad.

Elizabeth heeft 1 jaar
ondersteuning gehad voor
een verpleegkundige
opleiding in Pretoria
(Tshwane)

Olona studeert public
management aan de Nelson
Mandela Universiteit in Port
Elizabeth. Dit is haar derde
jaar ondersteuning.

Nwabisa studeert aan de
Nelson Mandela Universiteit
in Port Elizabeth
elektrotechniek. Dit is haar
eerste jaar ondersteuning.

Luleka studeert business
management aan een
Technicon in Umtata. Ze
heeft 1 jaar ondersteuning
gehad en is nu
afgestudeerd.

Francinah heeft 1 jaar
ondersteuning gehad voor
een computercursus in
Durban aan de Western
Cape Universiteit.

Loyisa

Kaapstad. Haar thuisadres
is in Umtata.

Sindiswa heeft dit jaar voor
het eerst een ondersteuning
gehad voor een studie
economisch business
management aan de Nelson
Mandela Universiteit in Port
Elizabeth.
Loyisa hebben we 4 jaar
ondersteund en is
afgestudeerd accountant in

Nwabisa

Euwon volgt een driejarige
opleiding voor
gekwalificeerde
onderwijzeres aan de
Nelson Mandela Universiteit.
Ze woont in Harding en is
assistente op een school
voor gehandicapten. Dit is
haar eerste jaar
ondersteuning.
Snegugu volgt een 1-jarige
management opleiding voor
MKB. We hebben haar
hierin ondersteund.
Somikazi volgt een
driejarige opleiding voor
logistiek management aan
de Nelson Mandela
Universiteit. Dit is haar
eerste ondersteuningsjaar.

We zijn op het moment bezig met het afsluiten van drie nieuwe contracten (secretaresse opleiding,
journalistiek en sociaal werk) zodat we dit jaar voorlopig geen studentes meer aannemen, mede gezien
de financiering van het crècheproject in Mamelodi in samenwerking met SOS kinderdorpen (zie
elders deze nieuwsbrief).
Al onze vrouwen rapporteren elk jaar over hun resultaten en op grond daarvan beslissen we of we hen
verder ondersteunen.
Gonny Smitskamp, penningmeester
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Luleka en Loyiso
Twee vrouwen, Luleka en Loyiso, die we ondersteunden in Zuid-Afrika zijn inmiddels
klaar met hun opleiding. We zijn blij met hun positieve resultaten en hopen dat ze zich
zullen redden op de arbeidsmarkt in Zuid-Afrika.
Hieronder volgt een vertaling van hun laatste brief aan ons.
Luleka schrijft:
Het geld heeft me enorm geholpen. Ik geef jullie graag een rapportage van hoe ik het
geld besteed heb.
Ik betaalde voor mijn studie aan het Information Technology Centre Private College
een bedrag van 5690 rand. Ik gebruikte openbaar vervoer om te reizen van huis naar
school en dat kostte 160 rand per maand. Ik had 1450 rand nodig om me voor te
bereiden op mijn diplomering. Ik moest een toga kopen voor 600 rand, en 500 rand
aan de school betalen. Verder kocht ik een jurk voor 350 rand. De overgebleven 940
rand heb ik gebruikt voor voedsel.
Ik ben blij om jullie te kunnen vertellen dat ik het gehaald heb. Ik heb een eenjarige
opleiding Zakelijk Management gedaan. Zonder jullie zou ik dit niet hebben kunnen
doen, omdat ik het me niet kon veroorloven. Heel veel dank aan alle leden van het
Malibongwe Opleidingsfonds. Ik heb nu een Nationaal Certificaat Zakelijk
Management.
Luleka is bijna 19 jaar oud. Ze komt uit een een-ouder gezin Haar moeder verdient
slechts 600 rand per maand. Ze zorgt daarmee voor 6 personen. Nu kan Luleka haar
ondersteunen en met een inkomen maakt ze het mogelijk dat de andere kinderen in het
gezin ook een opleiding kunnen gaan doen.
Hieronder de brief van Loyiso:
Bedankt voor je bemoedigende woorden in je laatste brief. Dit is een ander einde van
het jaar met successen. Ik ben heel erg opgetogen dit jaar omdat ik mijn graad heb
gehaald in belastingrecht en in boekhouden op de beide universiteiten waar ik
geregistreerd stond.
De politieke veranderingen in Zuid-Afrika laten nu de vruchten van de democratie
zien, omdat de grootste partij, de ANC, nu tekenen laat zien van een scheuring in de
partij, en er een andere, nieuwe partij gevormd wordt door ANC leden die weg willen
van de regerende partij. We kijken uit naar de verkiezingen in 2009.
Mijn jongere zusje zal haar middelbare school opleiding afronden in 2009. Ze zal in
juni 2009 ook een aanvraag indienen voor een beurs.
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Moge het Malibongwe team uitbundig gezegend worden in hun inspanningen. Heel
veel dank.
Loyiso is inmiddels 24 jaar. We hebben haar 4 jaar ondersteund met een financiële
bijdrage. Ze heeft hard gewerkt. Ze had gehoopt al een jaar eerder klaar te zijn, maar
dat lukte haar niet. Ze kijkt er naar uit om een van de weinige zwarte vrouwelijke
registeraccountants te worden in Zuid-Afrika.
Wij hopen dat de dromen van deze twee vrouwen uitkomen. Ze hebben er in ieder
geval hun best voor gedaan. Dankzij jullie bijdragen hebben we hen kunnen
ondersteunen.
Gerda Vermeer, secretaris

Zuid-Afrika in het nieuws
WK-voetbal
In 2010 zou het WK- voetbal in Zuid-Afrika moeten plaatsvinden.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de traag opgang komende bouw van het
stadion. De voorverkoop van de kaarten via internet is gestart. Tegen alle
verwachtingen in en tot grote schrik van de FIFA (Fédération Internationale de
Football Association) organisatie werden er vrijwel geen bestellingen gedaan.
Voetbal is populair onder zwarten. De blanken hebben meer interesse in cricket en
rugby. Weinig zwarten beschikken over internet en ze vinden de entreeprijs te hoog. Ze
bekijken de wedstrijden wel op het televisiescherm in de shebeen, het dranklokaal;
gezellig met bekenden onder elkaar.
Dit verhaal komt uit De Groene Amsterdammer van 13.03.09

Mevrouw dr. Mamphela Ramphele
In het laatste nummer van het Africamagazine ZAM, jaargang 13 nr. 1 wordt aandacht
besteed aan een boek dat de activiste, arts en oud-rector-magnificus van de universiteit
van Kaapstad, heeft geschreven. Het heet: ’Laying the ghosts’. Hierin levert zij
keiharde kritiek op het hedendaagse Zuid-Afrika. Ze klaagt de ambtenarij aan, die laks
en corrupt is.
Ze hekelt de Zuid-Afrikaanse versie van democratie. Eén partij, die het al 15 jaar voor
het zeggen heeft. Maar, er gloort hoop. Begin dit jaar kwam een oppositiepartij op
‘Het congres of the people (Cope)’. Volgens dr. Ramphele een hoopgevende
ontwikkeling. Het betekent een breuk met het monopolistische blok van ANC en
4

COSATO. Volgens haar is de impact nu al merkbaar. Het ANC moet een stuk harder
werken .
Ramphele is een vitale stem in de post-apartheid van het land. Ze krijgt veel ruimte in
de media. Haar kracht wordt begrijpelijk, als je weet, dat zij de moeder is van de twee
kinderen van Steve Biko, de vrijheidsstrijder, die gedood is onder het blanke bewind
en wiens leven en dood zo prachtig beschreven is in het boek ‘Rood stof’ van Gillian
Slovo, de dochter van het toendertijd beroemde blanke echtpaar Joe Slovo en Ruth
First, dat fel tegen de apartheid streed.
Een klein hoopvol berichtje uit hetzelfde blad:
Er groeit een nieuwe zwarte middenklasse op in vrijheid, die de apartheid niet gekend
heeft. Ze noemen zich de ‘Born Frees’. Ze kleden zich extravagant met kleurige
kleding en hoog opgekamde haren, wat wij punk zouden noemen.
Trudi van Bemmelen

Onderwijs tegenwoordig
Door de nasleep van de Apartheid en de armoede in de townships, is goed onderwijs
voor een groot deel van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika nog steeds geen
garantie. De regeringen Mandela en Mbeki hebben diverse inspanningen verricht,
maar goede educatie is nog lang niet voor iedereen weggelegd. Wel is er voor 2006
een nieuw curriculum opgesteld. In dit nieuwe curriculum is er meer aandacht voor
praktijkervaring, wiskunde en een focus op Afrika zelf.
Leerlingen krijgen lessen in de geschiedenis, geografie en de verschillende muziek
en dansen die het land heeft . Hierdoor krijgen ze een beter beeld van hun eigen
continent. Ook wordt er meer nadruk gelegd op Zuid-Afrika als een nieuwe
democratie in een globaliserende wereld zodat de nieuwe generatie voorbereid is op
de toekomst.
Het grootste gedeelte van de zwarte kinderen in Zuid-Afrika gaat naar school in de
arme townships en daar komt het onderwijs maar moeilijk op gang. Slechts een
minderheid van de zwarte scholieren kan het financieel opbrengen om naar de
(voorheen blanke) universiteiten te gaan. Onder de regering van Nelson Mandela
werd het ‘Curriculum 2005’ opgesteld om de problemen in het onderwijs aan te
pakken. Belangrijk in dit plan is dat het onderwijs beter moet aansluiten op de
arbeidsmarkt en dat het Afrikaans en Engels verplicht wordt gesteld. De vraag is nu
of het plan gewerkt heeft, aangezien er nog altijd problemen zijn in het onderwijs.
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Bibliotheken
In Zuid-Afrika nemen ze bibliotheken bijzonder serieus. Een bibliotheek kan het
verschil maken tussen analfabetisme en kennis, tussen achterstand en ontwikkeling
en tussen problemen en kansen. Meer en betere bibliotheken is precies wat Afrika
nodig heeft om zich verder te ontplooien. Een grote stap in de goede richting deed
de Nationale Bibliotheek, die onlangs een van de twee vestigingen, die in Kaapstad,
volledig heeft vernieuwd. Deze vestiging is dankzij de verbouwing de grootste
bibliotheek van heel Afrika en biedt plaats aan meer dan 1300 mensen. Naast een
sterk uitgebreide boekencollectie heeft de bieb nu ook een kinderafdeling en een
speciale afdeling voor kunst en muziek. Bezoekers kunnen vanaf nu gratis
internetten op een van de 40 computers, wat een grote verbetering is ten opzichte
van de situatie van vroeger.
Kaapstad is niet de enige plek waar hard gewerkt wordt
om meer mensen toegang te geven tot leermiddelen.
Een ander goedlopend project is van Biblionef. Dit is
een Nederlandse organisatie met als doel om kinderen
te voorzien van boeken in hun eigen taal. Zuid-Afrika
heeft 11 officiële talen en de meeste mensen spreken
alleen een van de meer regionale talen. Veel
bibliotheken bieden daarentegen alleen maar boeken in
het Afrikaans en het Engels.
Biblionef zorgt er voor dat bibliotheken gratis kinderboeken krijgen in de taal die
veel wordt gesproken in een bepaalde regio. Ze zorgen ook voor boeken met braille
of extra grote letters, voor kinderen met een visuele handicap. Daarnaast hebben ze
speciale biebcontainers ontwikkeld. Deze mini bibliotheken worden voornamelijk
gebruikt in de Townships, waar mensen anders nooit in aanraking zouden komen
met boeken.
Dit soort projecten zijn simpel, maar toch bijzonder effectief. Zuid-Afrika kent nog
steeds 12 miljoen ongeletterden onder haar 40 miljoen inwoners. Door vooral
kinderen meer in aanraking te laten komen met boeken hoopt de Zuid-Afrikaanse
regering dit probleem beetje bij beetje de wereld uit te helpen. Dit zal de
ontwikkeling van het land bijzonder ten goede komen. Minder ongeletterden
betekent namelijk minder werkeloosheid en criminaliteit en dus meer welvaart. Wat
onderwijs betreft is er in Zuid-Afrika nog veel ruimte voor verbetering, maar ze zijn
duidelijk op de goede weg.
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Stop aids now
Zuid-Afrika - Catholic Institute of Education
De aidsepidemie breekt in Zuid-Afrika ontelbare gezinnen of erger: ze laat ze helemaal
verdwijnen. De school neemt daarom steeds vaker de functie van het gezin over. Zoals
bij het Catholic Institute of Education, waar kinderen zorg en aandacht krijgen.
Het Catholic Insitute of Education zorgt er voor dat meer jongeren daadwerkelijk naar
school toe kunnen. Zo verzorgen sommige ouders de lunch of houden toezicht en
‘betalen’ zo de school. In de les worden de leerlingen onderwezen over de gevaren van
hiv en aids. Dat moet wel, want dagelijks komen er in Zuid-Afrika tweeduizend
nieuwe hiv-infecties bij. Sinds een jaar krijgen aidswezen extra aandacht: ze maken nu
bijvoorbeeld huiswerk onder toezicht.
Dankzij CIE zijn er in de afgelopen twee jaar op honderden scholen speciale
richtlijnen rond hiv en aids opgesteld, preventieprogramma’s ontwikkeld en beleid
opgesteld rond seksueel geweld. Hierbij zijn bijna 40.000 leerlingen betrokken.
Daarnaast hebben leraren van veel scholen een speciale training gevolgd over
begeleiding van getraumatiseerde kinderen en hebben 18 scholen binnen een Network
of Care actief bijgedragen aan ondersteuning van aids wezen. Op bijna 80 scholen zijn
er inspanningen verricht om aids wezen op school te houden. Hierdoor zijn meer dan
4.000 kinderen nu verzekerd van een opleiding.
Catholic Institute of Education maakt deel uit van het ontwikkelproject Kiezen voor
kinderen in Zuid-Afrika, dat mogelijk wordt gemaakt door de Nationale Postcode
Loterij.

(uit Zuid-Afrika.nl (online magazine))
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Tot zover de nieuwsbrief. Tot de
volgende keer!

Secretariaat Malibongwe:
De Look 3
2635 GE Den Hoorn (ZH)
Tel: 015 2855298
Giro 3418 t.n.v. Malibongwe, Delft
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