
Stichting Masechaba 10 jaar actief!  
Dit jaar zet Stichting Masechaba zich alweer 10 jaar in voor kansarme kinderen. Het 
begon allemaal met de verkoop van brillenkettinkjes voor weeskinderen met aids.  
Vandaag de dag zijn er 5 projecten gaande die allemaal bijdragen om kansarme 
kinderen een beter leven te bieden. Aan de ene kant zijn we heel trots op de projecten 
die we hebben gerealiseerd en aan de andere kant is het verdrietig dat deze projecten 
helaas nodig zijn. En we zijn nog lang niet klaar! Een leuke bijkomstigheid is dat we nu 
bezig zijn met het vullen van containernummer 10.  Al die jaren hebben betrokken 
particulieren, scholen en organisaties zich geheel belangeloos ingezet voor de kinderen 
van Masechaba. Ook kunnen wij keer op keer rekenen op onze trouwe vrijwilligers in 
Zuid Afrika en Nederland Sommige vrijwilligers zijn al vanaf de oprichting bij 
Masechaba betrokken! We gaan dan ook met een positief gevoel het 11e èn nieuwe 
jaar in.   
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Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!



Nieuwste Project: Brillen voor de allerarmste kinderen  
Altijd spannend om een nieuw project te 
starten. Hoe krijgen we de sponsoring rond? 
Wie gaan de oogmetingen verrichten?  Zijn 
er genoeg vrijwilligers? Terugkijkend is alles 
heel vlot gegaan en zijn de eerste brillen  
tijdens het laatste werkbezoek uitgedeeld 
aan de kinderen.  

Begin april hebben wij een permanente 
oogmeet ruimte ingericht op de Maluti 
Hoogland Skool. De sponsoring van 
apparatuur door Essilor, Holland Optical 
Instruments  en Koopman Optiek heeft de 

realisatie van deze oogmeet ruimte mogelijk gemaakt.   


“1179 oogmetingen en 187 brillen” 

Eind mei zijn de eerste oogmetingen verricht en brillen aangemeten in samenwerking 
met Stichting Zienderogen. Kansarme 
kinderen en bejaarden uit de regio kunnen 
gebruik maken van de permanente 
oogmeet-unit. Op geheel vrijwillige basis 
hebben Betul, Bas, Peter en Linda zich voor 
het oogmeet-project van Masechaba 
ingezet. Hun ervaringen kunt u in hun 
verslag lezen op onze website. Na de 
metingen zijn in Nederland door opticiens 
Peter Ribbens en Bert Koopman de glazen 
geslepen en in de monturen gezet. 
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Begin november zijn Bert Koopman en Rawi Gadjradj afgereisd naar Zuid Afrika. Tijdens 
hun werkbezoek hebben zij de nieuwe brillen uitgedeeld aan de kinderen. De reacties 
van de kinderen zijn niet in woorden te vatten. Op onze Facbookpagina hebben wij 
enkele filmpje en foto’s geplaatst om u een indruk te geven. 

  

De oogmetingen hebben een positieve impact op de gemeenschap in Bethlehem. Van 
een van de docenten van een school ontvingen wij onderstaand bericht.


“Wat 'n voorreg om leerders se oë te kan toets en dan aan hulle wat dit 
nodig het ook 'n bril te kan verskaf. Dit alles gratis!! Baie dankie aan 
Stichting Zienderogen van Nederland wat oogkundiges na Suid-Afrika 

toe gestuur het en veral na Bethlehem. Dankie 
aan Mnr Piet Smith van Maluti Skool wat deel 
is van hierdie inisiatief en alle skole en 
leerders in die gemeenskap betrek het om deel 
te kan wees hiervan. Baie dankie aan Peter 
Ribbens, Sebastian (Bas)Moerkerken, Linda 
Tenbrinke en Betül Tekeli wat hier is om die oë 
te toets. Soos die Nederlanders sou sê: " Veel 
dank, Wij waarderen uw inspanning, u 
verandert het leven van kinderen”.  - afz. 
Learskool Truida Kessel 
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Containerproject  
Het containerproject draait volop. Containers 8 en 9 zijn vol en we zijn container 10 aan 
het vullen. Het doet de kinderen goed dat mensen het containerproject blijven steunen 
door spullen te schenken. Vaak krijgen wij de vraag ‘wat voor spullen kan ik geven?’. 

Voorbeelden van enkele giften die het afgelopen 
jaar zijn ontvangen zijn: kinderbedjes voor 
Masechaba Day Care, gekregen van 
kinderopvang de Telraam en kinderdagverblijf 
de Dijkgraaf. Tekla Vriezinga heeft weer een hele 
doos knuffels gehaakt. Ook hebben wij divers 
beddengoed gekregen van Edith Wiersma. 
Fred Kooij (auto’s Oosthuizen) heeft divers 
speelgoed geschonken. Tanja Huygens heeft 
knuffels, ballen en sportkleding gebracht en 
voor de Maluti School hebben wij 
lasapparatuur, zaagmachines , een autobrug en 
divers gereedschap gekregen van Karhof 
Carrosserieën.  

Peter Ophoff (Bennink Klimaattechniek) heeft dit voorjaar gezorgd voor een 
samenwerking met Stichting Gered Gereedschap. Inmiddels hebben wij divers 
gereedschap van onze wenslijst mogen ophalen (o.a. decoupeerzaag, hout draaibank, 
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Willem Ooms en Peter Ophoff brengen 
autobrug naar container   

Foto vrĳwilligers containerproject vlnr: Peter, Dirk,  Willem, Corene, Bert & Graham

Nieuwsbrief  



impak socket stel, kapzaag en snijset etc.) Jan Wals (Bosch Car Service) heeft een solide 
motorbok heeft gegeven. Bobby Prawirodirdjo (Prawiro Engineering) heeft o.a. 
technisch tekenmateriaal geschonken. Dit is slechts een kleine opsomming van de 
schenkingen die wij hebben gekregen. De kinderen van de Maluti Skool krijgen dankzij 
deze giften de mogelijkheid om daadwerkelijk praktijkervaring op te doen in 
technische vakken. Wederom heeft Willem Ooms ( Bert Ooms Logistiek en Transport) 
het gehele logistieke deel van het containerproject voor zijn rekening genomen. 

We zijn ontzettend blij met alle spullen die iedereen heeft gedoneerd en dat mensen zo 
betrokken blijven. Sommige schenkingen zijn heel bijzonder zoals de schenking van 
familie Van Harlingen (lees hieronder)  


Schenking van familie Van Harlingen  
Beste mensen van Betlhehem,

Binnenkort ontvangen jullie  een zending met gereedschap uit 
Nederland. Het gereedschap was (deels) eigendom van mijn 
vader, die ruim drie jaar geleden op 84-jarige leeftijd overleed. Hij 
is zijn leven lang een handige hobbyist geweest en na zijn 
pensionering heeft hij geruime tijd gewerkt aan een groot 
poppenhuis, dat inmiddels permanent tentoongesteld wordt in de 
Durghorst in Krommenie. Hij heeft bijna alles zelf gemaakt, met 
behulp van de draaibank en beitels die nu verscheept worden 
naar Zuid Afrika.

In zijn jeugd wilde mijn vader graag instrumentmaker worden, 

maar vlak na de Tweede Wereldoorlog en met beperkte financiële middelen, bleek dat 
geen haalbare kaart. In plaats daarvan werkte hij het grootste deel van zijn leven in een 
gereedschap- en ijzerwarenwinkel. Ik weet zeker dat hij het prachtig zou hebben 
gevonden, dat zijn gereedschap nu in Zuid-Afrika wordt gebruikt om de jeugd van 
Betlehem een vak te leren.  Ik wens jullie het allerbeste en vooral veel plezier met het 
gereedschap.	 	 


Hartelijke groet,	 	 	 	 	 	 

Bertus van Harlingen (1929-2013) en Ed en Marja van Harlingen
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Werkbezoek 2016 
Bert Koopman is dit jaar twee keer op werkbezoek geweest. Het spreekt voor zich dat er 
dit jaar veel aandacht uitging naar begeleiden en uitvoeren het oogmeet-project. 
Natuurlijk heeft Bert tijdens zijn werkbezoeken ook even polshoogte genomen bij onze 
andere projecten: Masechaba Day Care Centre, Maluti Hoogland Skool en het  
Voedselprogramma. Het is mooi te zien hoe de speeltoestellen van de Internationale 
School Amsterdam bij Masechaba Day Care en de Maluti Skool nu met plezier worden 
gebruikt door alle leerlingen. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat het 
voedselproject meer aandacht nodig heeft. Bert is teruggekomen met nieuwe ideeën en 
plannen en momenteel wordt onderzocht hoe we de nodige verbeteringen kunnen 
realiseren. 
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Voedselprogramma  
Mpho is onze steunpilaar voor het voedselprogramma en 
helpende hand bij andere klussen. De omliggende boeren steunen 
het voedselprogramma nog steeds met groente van hun 
landerijen, wat natuurlijk fantastisch is. Toch is het belangrijk dat 
Mpho meer ondersteuning krijgt om de dagelijkse maaltijden 
voor de kinderen te continueren en te waarborgen en daarnaast 
de opbrengst te verhogen. Dit jaar hebben wij van de donaties 
een tractor kunnen kopen. Op dit moment zijn we op zoek naar 
iemand met agrarische kennis die Mpho kan adviseren.      

 


Bakkerij Oven  
Er zijn plannen om op de Maluti Skool 
een bakkerij-opleiding op te zetten. In 
2017 wordt dit allernieuwste project 
voortgezet. Het leren bakken van 
brood geeft deze kinderen meer kans 
op een baan. Ook kunnen zij later zelf 
brood bakken en hun gezin voorzien. 
Het streven is een praktijk gerichte 
bakkerij-opleiding die ervoor zorgt dat 
de leerlingen niet alleen weten hoe ze 
een brood moeten bakken, maar ook 
kennis hebben over de werking van 
grondstoffen en hygiëne.


Doelstelling voor 2017 is het 
inrichten van een professionele 
bakkerij 
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Brief Docente -Arbeidstherapie

‘Ik ben zo dankbaar voor alle hulpmiddelen en 
apparaten die jullie aan Arbeidstherapie 
geschonken hebben, helemaal uit Holland! 
Jullie zorgen daarmee voor een glimlach op de 
gezichten van onze kinderen en blijdschap in hun 
harten!’
Met grote dankbaarheid en waardering

Hermien Strydom
arbeidstherapeut 
Maluti Hoogland Skool
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Acties Da Vinci College
Wat is het toch fantastisch dat de leerlingen van het Da Vinci College zich ieder jaar 
inzetten voor de kinderen van Masechaba.  Dit jaar organiseerden leerlingen Sarah 
Sangar, Jitske Schreyer en Iris Floore diverse projecten. In januari hebben we 60 
prachtig versierde schoenendozen mogen ophalen die de leerlingen hebben gevuld 
met allerlei spulletjes. Naast deze verrassingsdozen is er maar liefst € 1.161,20 
opgehaald tijdens anti-discriminatiedag en het super gezellige AidforAids diner. Op 
onze Facebook pagina kunt uw filmpjes van deze acties bekijken. 
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Maluti Hoogland Skool  
Ingezonden door meester Piet en juf Louise (vertaald door Corene Koopman)


Onze school is gespecialiseerd in kinderen met matig tot ernstige leerproblemen.
Het doel is om de kinderen een praktisch beroep te leren gedurende hun schoolperiode.
De vaardigheden die de school wil bijbrengen zijn: lassen, metaalwerk, houtbewerking, 
motor mechanica, plaatwerk, ICT, naaien, schoonheidsspecialiste en handvaardigheid. 
De leerlingen komen via andere scholen op onze school terecht. De kinderen hebben de 
leeftijd van 8 tot ongeveer 17 jaar. Op de Maluti Skool krijgen de kinderen een basis-test 
om te controleren welke vaardigheden ze al hebben.

Juf Louise test de kinderen in hun moedertaal. 
Als het kind nog niet de klanken kent van de Engelse taal, krijgt het intensieve 
begeleiding met plaatjes, zingen, dansen en schrijven (ook in zand).
Zeer belangrijk en waar veel aandacht aan gegeven wordt is het zelfbeeld van het kind. 
Als een kind een beperking heeft zoals een spraaktaal achterstand of gehoorprobleem is 
het de taak van de leraren om het kind zo goed mogelijk te laten functioneren met zijn of 
haar beperking. Het is van belang dat de leerkrachten de moedertaal van de kinderen, 
Suid Sotho, goed beheersen. 
De kinderen leren drie talen: Suid Sotho, Engels en Afrikaans.
Er wordt veel met plaatjes gewerkt bijvoorbeeld:

sefate  tree  boom

Verstandelijk beperkte kinderen wordt ‘streetwise’ geleerd. Het dagelijks leven zoals 
boodschappen doen, alles uitrekenen met een zakrekenmachine, naar de markt om 
spullen te verkopen zoals sleutelhangers, mandjes, blikwerk, brei- en haakwerk zoals 
sjaals en mutsen, houtwerk enz.

Ernstig verstandelijk beperkte kinderen die nooit in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien gaan na de schoolperiode naar de opvang Salaleni. 
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Naaimachines van Stichting Masechaba 
Dankzij juf Louise werd het contact gelegd met Stichting Masechaba.
In de krant las zij het bericht over de containers en dat de spullen uit Holland voor 
kansarme kinderen bestemd was. Ze was vooral geïnteresseerd in de naaimachines 
voor haar leerlingen voor de praktijklessen. Onmiddellijk schreef zij namens de school 
een brief aan de Foundation Masechaba  in Bethlehem.  Graham Bishop regelde dat de 
naaimachines bij de Maluti Skool terecht kwamen. Dit was het begin van de 
samenwerking tussen Masechaba en de Maluti Skool. Intussen zijn er meerdere 
praktijklokalen ingericht met spullen uit de containers.

‘We konden veel spullen uit de laatste containers ook aan de opvang Salaleni 
schenken. Daar waren ze verschrikkelijk blij mee !’ schrijft juf Louise.

Ook schrijft ze: ‘Begin november kwamen Bert en Rawi langs om de brillen aan te 
passen en uit te delen. Het betekent zoveel voor de kinderen en oudere mensen om 
beter en heel goed te kunnen zien. De betekenis is niet uit te drukken in woorden.
Maar ook zo veel dank voor de onderkleren die we voor de kinderen hebben kunnen 
kopen dankzij de giften uit Holland. 

Kinderen zonder ondergoed!
Negentig procent van de kinderen op onze school zijn zo arm dat ze geen kousen en 
onderkleren onder hun uniform dragen. Als voorbeeld vertel ik over Blessing, een klein 
jongetje van 9 jaar oud uit groep 1. Op een maandagochtend in de winter werd ik 
geroepen om naar Blessing te kijken. Hij heeft een grote bult op zijn billen. Ik wil hem 
naar de verpleegsters brengen maar kijk eerst zelf en trek voor de zekerheid 
handschoenen aan. Dan ontdek ik dat hij een versleten XL heren onderbroek draagt 
waar zijn moeder een knoop aan de achterkant in heeft gelegd. Ik ben zo blij dat ook hij 
nu eigen onderbroeken, hemdjes en kousen krijgt via Masechaba!’

‘Daarom ‘n groot Dankie , julle maak ’n groot verskil aan die kinders van Afrika, die 
kinders in Bethlehem en in Maluti Skool!’

Baie baie dankie, Meester Piet en juf Louise.
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Handvaardigheid
Met de stoffen en de verpakkingsmaterialen uit de container maken de kinderen 
prachtige dingen. Op de foto hebben de kinderen van gordijnstof een kussen voor 
zichzelf gemaakt. Gevuld met materiaal van de verpakking, de enorme dozen, van de 
oogmeet-unit. 

Kussen mag mee naar huis! Dat is heel bijzonder -  wat een blijdschap! 
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Bedankbriefjes
We hebben allemaal lieve bedankbriefjes gekregen van de kinderen die nu een bril 
hebben. Aangrijpend en onroerend om te lezen. Een meisje schrijft dat zij nu niet meer 
de bril van haar grootmoeder hoeft te lenen. Ook worden we bedankt voor de heerlijke 
appel!   
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Schoenendozenproject -Meester Haye school 
Donderdag 10 november 2017 heeft Bert Koopman een presentatie gehouden op de 
basisschool Meester Haye in Beets.
De leerlingen gaan mooie schoendozen inpakken met spulletjes en verrassingen voor de 
kinderen van Masechaba. 

Heel veel plezier en alvast bedankt voor jullie hulp!  
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Tot Slot  
De projecten van stichting Masechaba zijn volledig gericht om kansarme kinderen een 
betere toekomst en leven te bieden. Zonder onze sponsoren en donateurs kunnen wij 
deze projecten niet realiseren. Dankzij uw donaties krijgen kansarme kinderen een kans!  
Ook willen we graag onze vrijwilligers in Nederland en Zuid-Afrika bedanken voor hun 
tijd en inzet. 


WIJ WENSEN U EEN FIJNE FEESTDAGEN!  

 HAPPY NEW YEAR 2017! 

Miniatuur kerstbomen, gemaakt door kinderen tijdens handvaardigheid met verf en kralen uit 
Holland! 
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Meehelpen?  

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!


Doneren 
Maak rechtstreeks een bedrag over op onze rekening: 

NL41ABNA 0816502560 t.n.v. Stichting Masechaba (BIC/SWIFT: ABNANL2A).


Spullen Schenken 
Heeft u of uw organisatie spullen die niet meer gebruikt worden ? Neem dan contact met 
ons op dan maken we afspraak.


—————————————————————————————————————————————


CONTACTINFORMATIE 
Stichting Masechaba

p/a Kaasmarkt 1

1441 BG Purmerend

Telefoon: +31 6 53380126

Email: info@masechaba.com
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