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Beste donateurs 
 
Afgelopen jaar hebben we negen studentes ondersteund. In het onderstaande artikel 
kunt u lezen wie dat zijn en wat ze studeren. Over een studente, Namhla, kun je iets 
meer over haar leven in Zuid-Afrika lezen. Uit de berichten die wij regelmatig van on-
ze studenten ontvangen, blijkt telkens weer hoe ontzettend dankbaar ze zijn voor uw 
steun. Zonder de donaties zullen ze het niet redden om hun studie te kunnen starten 
en/of  te voltooien. 
Verder vindt u in deze nieuwsbrief het financiële jaarverslag van 2018 en kunt u wat 
lezen over de situatie in Zuid-Afrika na de verkiezingen.  
Tenslotte nog een herinnering voor de allerlaatste donateurs die het rekeningnum-
mer nog niet gewijzigd hebben: Malibongwe is overgestapt naar de Triodosbank. 
Graag het rekeningnummer wijzigen in NL11TRIO0379323966. 
 
Veel leesplezier,  
 
Namens het hele bestuur, 
Sanne van ‘t Hof 
 
 

Nieuws uit Zuid-Afrika 
 
Zuid-Afrika na de verkiezingen in juni jongstleden 
Het ANC met Cyril Ramaphosa als nieuwe leider heeft de landelijke verkiezingen in 
Zuid-Afrika in juni 2019 nipt gewonnen: met maar 57% van de stemmen. Ramaphosa 
heeft daardoor minder mandaat gekregen dan hij hoopte, minder nog dan Zuma eer-
der had. De oppositie heeft vrijwel niet geprofiteerd van de achteruitgang van de 
ANC. De opkomst was laag, zeker de helft van de kiezers beneden de 30 jaar heb-
ben geen stem uitgebracht. Hebben zij geen vertrouwen meer in politieke oplossin-
gen?  
Een recente gebeurtenis lijkt daar op te wijzen. De herverdeling van de landbouw-
grond blijft een van de bronnen van grote spanning in het land. De onrust is weer 
toegenomen door de  moord op een witte boer, Stefan Smit, iemand die publiekelijk 
streed voor herverdeling, maar wel op een manier die ook rechtvaardig is voor de be-
trokken boeren. Het navrante is, dat hij inmiddels zijn land al had verkocht. Ook ge-
meenschapsleiders, onder wie van het ANC, reageerden met ongeloof op de moord: 
waarom nu? 
In deze spannende tijd voelen wij ons extra gemotiveerd naar ons vermogen via 
stichting Malibongwe jonge donkere vrouwen krachtiger te maken door een betere 
opleiding. 
 
Positief nieuws: 
Er is voor het éérst een kinderboek op de markt in Zuid-Afrika, waarin Afrikanen zelf 
de hoofdrolspeler zijn in plaats van de blanke ontdekkers. De Zuid Afrikaanse histori-
ca Naledi Nomalanga Mkhize besloot zelf zo’n boek te schrijven voor haar eigen 
dochter en meteen voor alle kinderen: een avonturen boek met de titel  “In Africa, 
with Avi en Kumbi”.  Een tweede boek is in voorbereiding. 



 
Bron: artikel NRC door Bram vermeulen: juni, augustus 2019 

 

 

 NALEDI NOMALANGA MKHIZE 

 

Fotograaf: Simphiwe Nkwali 
 
Naledi Nomalanga Mkhize werd in 1981 geboren in Durban, Zuid-Afrika. Ze studeer-
de af in geschiedenis aan Rhodes Universiteit, Makana (voorheen Grahamstown), en 
in sociologie aan Universiteit van Kaapstad.  
Als hoogleraar geschiedenis aan de Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth 
bestudeert ze de geschiedschrijving over de Oostkaap, met nadruk op het werk van 
Xhosa-schrijvers.  

 
Onze studentes in 2019 
 
Hieronder volgt een overzicht van de studentes die we op dit moment ondersteunen. 
Om privacy redenen geven we slechts de voornamen van de studentes. 
 
*Akhona studeert voor haar doctoraal sociaal werk aan de universiteit van Fort Hare. 
Ze kreeg dit jaar voor de derde keer een beurs. Ze vertelt blij te zijn met de beurs, 
want ze vindt dat men jonge vrouwen teveel als vanzelfsprekend onvoldoende waar-
deert. Ze onderzoekt voor haar doctorale studie hoe weduwen de wereld ervaren en 
hoe instanties met hen omgaan. 



 
*Zandile heeft dit jaar haar studie verpleegkunde afgerond en krijgt binnenkort haar 
diploma. Ze heeft in totaal 3 keer een beurs gekregen. Ze bedankt ieder die ertoe 
heeft bijgedragen dat ze dit heeft kunnen bereiken. 
 

*Yibanathi kreeg dit jaar voor het eerst een beurs. Ze doet een 3-jarige opleiding ad-
ministratie. Ze wil met haar opleiding laten zien aan de mensen in haar omgeving dat 
je ondanks dat je getrouwd bent toch kunt studeren en daarna een inkomen kunt krij-
gen uit werk. 
 
*Michelle kreeg dit jaar voor de eerste keer een beurs. Ze studeert bij de UNISA voor 
honours in industriële psychologie. Ze hoopt dat in 1 jaar af te ronden. In dit werkveld 
zijn weinig vrouwen. Ze wil graag werknemers helpen om beter te functioneren. 
 
*Bongile studeert sociaal werk aan de universiteit van Fort Hare. Om haar basisop-
leiding af te ronden moet ze nog 3 jaar studeren. Ze kreeg dit jaar voor het eerst een 
beurs. 
 
*Tulisile studeert public relations bij UNISA. Ze heeft 1 jaar gestudeerd en moet nog 
3 jaar om het af te ronden. Ze kreeg dit jaar voor de eerste keer een beurs. 
 
*Goitsemang kreeg dit jaar voor de eerste keer een beurs. Ze studeert voor honours 
in criminologie. Ze heeft werkervaring bij de politie en verwacht dat deze ervaring 
haar goed van pas komt in haar studie 
 
*Glendenisia krijgt nu voor het eerst een beurs. Ze doet een opleiding over de ont-
wikkeling van het jonge kind. 
 
*Namhla kreeg dit jaar voor de eerste keer een beurs. Hieronder volgt een uitgebrei-
der verhaal over haar. 
 
 

Namhla 

 
Namhla studeert post graduate sportmanagement aan de Cape Peninsula universi-
teit. Ze doet het prima. Zelfs haar professor meldt dat ze uitzonderlijk hoge resultaten 
behaalt. Dat zien we ook aan de resultaten die ze aan ons stuurt, heel vaak behaalt 
ze bovengemiddelde cijfers. Ze is opgegroeid in achteraf gelegen gebied en komt 
van een arme familie. Haar beide ouders hebben een opleiding gehad. Haar vader 
overleed toen ze 3 jaar oud was. Haar moeder is werkeloos. Vanuit haar gemeen-
schap en familie kwamen er nogal eens negatieve opmerkingen. Men zei dat een op-
leiding ook voor haar ouders niets goeds had betekend en ook niet goed voor haar 
zou zijn. Maar ze werd er alleen meer vastberaden van en beloofde zichzelf dat ze 
ooit naar de universiteit zou gaan. Dit is haar gelukt. 
 
Als jonge zwarte vrouw op de universiteit was het niet gemakkelijk, zeker omdat nie-
mand van de familie een vaste baan had. 
Haar eerste jaar was vooral moeilijk. Ze had geen nieuwe kleding, overleefde van 
300 Rand per maand en wat ze geleerd had op school sloot niet goed aan bij de ver-
volgopleiding. Ze werden op school bijvoorbeeld alleen onderwezen in Xhosa en 



hadden geen computers. Dat betekende dat ze die vaardigheid zich nog helemaal 
eigen moest maken. 
 
Financieel zat het haar bepaald niet mee. Een beloofde bijdrage van een organisatie 
(NRF) voor haar post graduate studie werd halverwege het jaar teruggedraaid van-
wege een fout in het systeem. Er was door het opleidingsinstituut per ongeluk aan-
gegeven dat de opleiding parttime gegeven werd, waardoor de beurs niet doorging. 
Toen ze dat hoorde, deed ze een in-service training bij een van de rugby organisa-
ties, had nog een schuld bij de universiteit en zelfs geen geld voor vervoer. 
Ze kreeg een bedrag van 250 Rand van de vrijwilligersorganisatie waar ze werkt en 
kon weer vooruit. Ze bakte en verkocht muffins en werkte parttime bij een callcenter.  
Ze heeft doorgezet, ondanks dat haar financiële vooruitzichten op een gegeven mo-
ment erg treurig waren. 
 
Nu wil ze graag haar PhD (doctoraal studie) halen om alle vrouwen in Afrika te inspi-
reren en duidelijk te maken dat ze veel te bieden hebben. En dat kan volgens Nam-
hla alleen via een opleiding. Dankzij onze beurs is ze nu beter af en ze wil ieder be-
danken die daar aan heeft bijgedragen. 
 
 
 
 
 

Financieel jaarverslag 2018 
 

 
  

inkomsten 2018 2017 uitgaven 2018 2017

giften 625,00€           2.714,00€          porto/nieuwsbr./nwjrskaart 38,60€               12,70€               

vaste donateurs 6.266,90€         5.407,98€          transactiekosten ING 279,00€             341,00€             

rente 23,32€             97,23€               abt.INGbank zakelijk 159,19€             152,47€             

kosten Triodos 0,45€                -€                  

studiebeurzen 7.243,29€          9.527,92€          

kosten website 60,50€               60,50€               

saldo t.l.v. vermogen -865,81€            -1.875,38€         

totaal 6.915,22€         8.219,21€          totaal 6.915,22€          8.219,21€          

activa per 31-12 2018 2017 passiva 2018 2017

ING rekening-courant 198,93€           6.245,11€          reserve 7.219,74€          8.085,55€          

Triodos rek.-courant 5.157,05€         -€                  reservering studiebeurzen 10.000,00€        10.000,00€        

ASN-rekening 31-12 11.863,76€       11.840,44€        

totaal 17.219,74€       18.085,55€        totaal 17.219,74€        18.085,55€        

toelichting: 

Dit jaar hebben we 9 studentes ondersteund (zie overzicht). De inkomsten uit extra giften waren vorig jaar erg hoog vanwege verschillende jubilea

van onze donateurs. Deze inkomsten zijn nu weer ongeveer op het peil van 2016. 

We houden een reserve aan van € 10.000 omdat we een verplichtingsintentie van vier jaar met onze studentes aangaan.

Halverwege dit jaar zijn we overgestapt van de ING Bank naar de Triodos Bank. Ons nieuwe rekeningnummer is NL11TRIO 0379 3239 66. We zou-

den het op prijs stellen als sommige van onze donateurs hun bijdrage willen afronden naar hele euro's.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

BALANS 2018



 

 
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 Triodos Bank 
NL11 TRIO 0379323966 te Delft 

 

 


