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Beste vrienden van Masechaba, 

In deze korte nieuwsbrief staat het getal 10 centraal. Waarom? Masechaba 
is alweer 10 jaar actief!  Een leuke bijkomstigheid is dat we ook container 
nummer 10 binnenkort verzenden. Het doet ons goed dat na 10 jaar de 
vrienden van de Ronde Tafel 60 (nationaal en internationaal) stichting 
Masechaba nog steeds een warm hart toe dragen. In deze nieuwsbrief leest 
u daar meer over.  

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die de afgelopen 10 jaar - op 
welke manier dan ook- heeft meegeholpen. Uw hulp en steun betekent 
veel voor de kinderen van Masechaba. Elke bijdrage brengt ons weer een 
stapje dichter bij ons gezamenlijke doel; kansarme kinderen een kans geven 
op een beter leven en kans op een betere toekomst.  

Het hoeft geen uitleg dat continuïteit van de Masechaba projecten essentieel 
is voor de toekomst van deze kinderen. Dus wij gaan ook de komende jaren  
door met onze werkzaamheden en projecten. Onze motivatie blijft 
onverminderd omdat wij – met eigen ogen- zien dat het werkt! In de zomer 
2017 staat een werkbezoek in Zuid Afrika gepland en de bedoeling is dat 
dan ook de containers met spullen arriveren. In Zuid Afrika zorgt dit nu al 
voor veel blijdschap en opwinding bij de kinderen en docenten.  

We hopen u in de toekomst nog vaak allerlei bedankjes te mogen sturen die 
blijk geven van de blijdschap en dankbaarheid van de kinderen. Met uw  
steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!  

Voor de laatste keer vandaag; 

heel hartelijk bedankt voor uw steun de afgelopen 10 jaar! 

Met vriendelijk groet, 

Bert Koopman 
Bert Koopman 
voorzitter Stichting Masechaba



Officiële sluiting 10de container stichting Masechaba 

Stichting Masechaba is 10 jaar actief en de 10e container zit tot de nok toe vol. Een 
mooi moment om even bij stil te staan. Op vrijdag 28 april is container 10 officieel 
gesloten op het terrein van Bert Ooms Transport & Logistiek.


Sophia en Alex  
Eerst mocht Sophia de Bie (4 jaar) haar groene 
loopfiets in de container doen. Daarna aan Alex 
Blaauboer (IRO en actief tafelaar) de eer om 
symbolisch de laatste doos in de container te 
doen in het bijzijn van vrijwilligers en vrienden 
van RT60 Waterland. Tot slot werden de deuren 
gesloten en het cijfer 10 en Masechaba op de 
container gespoten met graffiti spuitbussen. 	 


“In 2013 zijn we gestart met het 
containerproject voor Masechaba. Willem Ooms en ik gingen ervan uit dat 1 
container met spullen mogelijk moest zijn. In 4 jaar tijd zijn het er inmiddels 
10. Een leuke bijkomstigheid is dat Masechaba ook 10 jaar actief is en daar 
zijn we best een beetje trots op maar ook heel erg dankbaar. Het is niet in 
woorden te vatten wat een enorme uitwerking het containerproject heeft 
voor deze kansarme kinderen”, aldus Bert Koopman. 
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Sophia de Bie (4 jaar) geeft haar loopfiets



Op Transport 
Binnenkort gaan containers 7,8,9 en 10 op transport naar Zuid-Afrika. Containers vol 
met gereedschap, speelgoed, knuffels, dekens, 
boeken, machines en nog zoveel meer. De 
machines en gereedschappen worden ingezet 
voor het versterken van praktijkonderwijs op de 
Maluti Hoogland Skool. De knuffels, speelgoed 
en dekens gaan naar de weeskinderen van 
Masechaba Day Centre. Een prachtig resultaat 
dat mede dankzij de steun van betrokken 
mensen, scholen, bedrijven, donateurs en 
vrijwilligers tot stand is gekomen.  


Tijdens het schrijven van deze tekst ontvingen we 
bericht van Willem Ooms dat container 11 klaar staat voor de volgende ronde. Dus heeft 
u of uw organisatie geschikte spullen die niet meer gebruikt worden dan kunt u deze 
afleveren bij Bert Ooms Transport en Logistiek, Weberstraat 1 Purmerend. Graag vooraf 
even afstemmen wanneer u de spullen komt brengen.   


Ronde Tafel 10 later!  
Het doet ons goed dat de Ronde tafel 60 
(nationaal en internationaal) na 10 jaar nog 
steeds betrokken is en zich inzet voor de 
kinderen van Masechaba. Tien jaar geleden 
namen Bert Koopman ( RondeTafel Waterland ) 
en Graham Bishop (Ronde Tafel Bethlehem) het 
initiatief om voor 200 Afrikaanse weeskinderen 
de eerste levensbehoeften te gaan verzorgen. 


Tien jaar later heeft Alex Blaauboer, ( IRO RT60 
Waterland) een mooie presentatie over 
Masechaba gehouden aan internationale 
tafelaars tijdens de numbermeeting in Zuid-Afrika. Ook hebben zij een bezoek gebracht 
aan Masechaba Day Care Centre en de Maluti Hoogland Skool. 
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vlnr; Bert, Willem en Alex 
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“ Dearest Masechaba Friends, Visiting Maluti, Masechaba the shacks and 
the farm made huge impact to all participants of the tour trough Freestate in 
April. I am already coordination with Sweden an Germany for some very 
practical aid we can bring. 
Goosebumps and emotions were huge last week. More determined to 
support you more and more now!  With love Alex Blaauboer”  

vertaling:


“Beste Masechaba vrienden, Het bezoek in april aan Maluti, Masechaba, de 
sloppenwijken en het groenteproject heeft een grote impact gemaakt op alle 
deelnemers tijdens onze tour door de Vrijstaat. Ik ben samen met Zweden en Duitsland 
in gesprek over het bieden van praktische hulp. Kippenvel en emoties waren afgelopen 
week enorm. Meer vastberaden om Masechaba nog meer te steunen! Lieve groet, Alex 
Blaauboer” 
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Internationale tafelaars bezoeken Masechaba projecten
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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 graag een afspraak. 


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


CONTACTINFORMATIE  

Stichting Masechaba 
p/a Kaasmarkt 1 
1441 BG Purmerend


Telefoon: +31 6 53380126

Email: secr.masechaba@gmail.com 


ABN AMRO IBAN: NL41ABNA0816502560 BIC/ SWIFT: ABNANL2A 
Inschrijvingsnummer KvK : 37157162 


ANBI-Status RSIN : 821425043 
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