
Stichting Masechaba p/a Kaasmarkt 1, 1441 KG Purmerend �1

Beste vrienden van Masechaba, 

Alweer weer een jaar voorbij. De tijd gaat snel, zeker als je bedenkt dat we 
alweer 11 jaar actief zijn voor Masechaba. We hebben samen veel bereikt 
voor de kinderen. Na een periode van opbouw en realisatie staat 2018 
voornamelijk in het teken van stabiliteit en doorgaan. Nog steeds grijpt het 
mij aan als ik zie dat er eten wordt uitgedeeld aan kinderen die anders met 
een lege maag naar school zouden gaan. En hoe ze door een “oude” 
trampoline even “echt” kind kunnen zijn en hun zorgen eventjes vergeten. 
Natuurlijk lossen wij niet al hun problemen op. Was dat maar waar en zo 
simpel. Wel hebben ze onze hulp nodig! Hulp om te voorkomen dat 200 
weeskinderen op straat zwerven en kinderen met een beperking aan hun lot 
worden overgelaten. Daarom gaan we ook in 2018 door met het 
voedselprogramma. Gaan we door met ondersteunen en faciliteren van 
onderwijs. Gaan we door met ons oogmeet-project en gaan we door met 
inzamelen van spullen waar behoefte aan is. Zo maken we het verschil voor 
de kinderen die zonder hulp geen kans hebben.   

We zijn trots op de toewijding waarmee mensen zich belangeloos voor 
Masechaba inzetten. Donateurs, vrijwilligers, bestuur, docenten en 
begeleiders, maar vooral trots op de kinderen van Masechaba. 
Zij zijn de echte helden! 

Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar! 

Met vriendelijk groet, 

Bert Koopman 
Bert Koopman 
voorzitter Stichting Masechaba
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Kan je alles nu goed zien en zit je bril goed?  

Orthoptist Linda ten Brinke is begin 2017 opnieuw 
afgereisd naar Bethlehem (Zuid Afrika) Zij heeft de 
kinderen die in 2016 een bril hebben gekregen 
weer ontmoet en gecontroleerd of de bril voldoet. 


Lees Linda’s ervaringen:


Dag 1: Gelijk al zo'n lieve en dankbare glimlach te 
pakken!


Dag 3: Vandaag was ook weer een bijzondere 
dag! Twee scholen bezocht en de kinderen en 
onderwijzers gesproken.


Dag 5: Acht leerlingen van Kestel school dragen allemaal hun bril in de klas en zien alles 
goed. Het schoolwerk van leerlingen is vooruitgegaan. Vandaag goed te horen dat 
leraren en ouders goed toezien op verzorging en het dragen van de brillen.
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Masechaba bedankt Da Vinci College voor samenwerking  
  
Het was een brillenketting van kleurige kralen in de Optiek Koopman die de aandacht 
trok van biologiedocente Elly Brugge, destijds coördinator voor internationalisering. Dit 
was het begin van de samenwerking tussen Stichting Masechaba en het Da Vinci 
College. Al meer dan 10 jaar zetten de leerlingen zich ieder jaar in om de kinderen in 
Zuid-Afrika te helpen. Eerst werden er sponsorlopen  en dammarathons georganiseerd. 
Tegenwoordig is het project Masechaba gekoppeld aan de internationale dag tegen 
racisme en discriminatie op 21 maart. Ouders en familie zien tijdens deze manifestatie 
de werkstukken die leerlingen gemaakt hebben bij het vak levens-beschouwing, lezen 
de zelfgemaakte gedichten die zijn ingelijst bij handvaardigheid en horen een 
zelfgemaakte rap uitgevoerd door de leerlingen van de eerste klassen. In de kantine is 
gelegenheid om een drankje en een zelfgemaakt hapje te kopen en even na te praten. In 
4 vwo ontwikkelen leerlingen duurzame projecten, zoals regenwateropvang, groen in en 
buiten school, voedselbank en Masechaba. Ook organiseren ze diners of 
sportactiviteiten en schoendozenprojecten. 

De opbrengst van de 21 maart manifestatie  en de duurzaamheidsprojecten komt geheel 
ten goede aan Masechaba.


Fotocollage  
In het voorjaar heeft Stichting Masechaba  een mooie fotocollage gegeven als dank voor 
de inzet en motivatie van de leerlingen en docenten. De collage heeft een mooi plekje 
gekregen in de school. 
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Container Project  
Container 7,8,9, en 10 zijn medio juli 2017 gearriveerd in Zuid-Afrika. Vol met 
gereedschap, speelgoed, knuffels, dekens, boeken, machines etc. Teveel om op te 
noemen. Dit allemaal dankzij de belangeloze inzet en schenkingen van vele mensen, 
bedrijven en scholen en sponsoren. 


Wat waren de kinderen blij met de kinderschoenen van Hatshoe en de kleding van 
Deitmers Select. Ook de leraren waren in hun nopjes met de printers en telefoons van 
Main Energie. De leraar techniek en handarbeid keken hun ogen uit toen de kisten van 
stichting Gered Gereedschap open gingen. En natuurlijk de geweldige motortakel en 
remschijven afdraaier van Bosch Car Service Jan Wals.  De rolstoelen van Zorgcirkel 
zijn meer dan goed terecht gekomen. De ballen en sportkleding van Ruben en Jesse 
Huygens vonden de kids helemaal te gek.   


Ook de schoenendozen zijn uitgedeeld aan kinderen en wat waren ze blij met al die 
mooie spulletjes. Met dank aan de scholen OBS Ranonkel en Da Vinci College
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Goed om te weten: 
Als u na mei 2017 spullen heeft geschonken arriveren die in 2018. Uit kostenoverweging 
verschepen wij de containers één keer per jaar of als er vier containers vol zijn. 


Container 11 en 12 staan al klaar en zullen in 2018 weer richting Bethlehem gaan.

Als u ook spullen wilt schenken stuur ons dan vooraf even een e-mail naar 
secr.masechaba@gmail.com om e.e.a. af te stemmen.


Foto’s containerproject juni 2017 
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Voedselprogramma  
Door sneeuw zijn in augustus 2017 de netten van het voedselprogramma beschadigd. 
Gelukkig zijn de netten weer hersteld en is Mpho weer druk bezig met de beplanting. 
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Maluti Hoogland School 

We zijn momenteel bezig om te onderzoeken met welke praktijkopleiding wij de 
docenten van de Maluti Hoogland Skool kunnen faciliteren. Het slagen is deels  
afhankelijk of er genoeg docenten in 2018 beschikbaar zijn. Dit is weer afhankelijk 
hoeveel geld de school in 2018 toegewezen krijgt van de Zuid Afrikaanse overheid. 


De volgende ideeën zijn wij samen met de school aan t onderzoeken:

* leren fietsen repareren

* muziek instrument leren spelen    

* schooltuinproject


Wenslijst 
De docenten hebben weer een wenslijst opgesteld met spullen waar nu een groot tekort 
aan is en nodig zijn voor het bestaande lesprogramma. Corene Koopman is bezig deze 
wenslijst te vertalen. Binnenkort zullen de wenslijst publiceren op onze website en via 
Facebook.  


Masechaba Day Care Centre 
Door aandacht te geven aan hygiene en de goede 
begeleiding van de Hospice zijn de “ernstige aids 
gevallen” afgenomen.  


Wash your hands, Wash your hands.....! 

Mandie en Anastacia leren kinderen van Masechaba 
Day Care Centre over het belang van handhygiëne.
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Meehelpen?  
Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar! 


Doneren  
U kunt rechtstreeks een bedrag over maken op onze rekening: 
NL41ABNA 0816502560 t.n.v. Stichting Masechaba (BIC/SWIFT: ABNANL2A). 

Voor andere donatie mogelijkheden kijk op onze website www.masechaba.com/doneer


Spullen Schenken  
Heeft u of uw organisatie geschikte spullen die niet meer gebruikt worden ? Neem 
vooraf dan even contact op om e.e.a. af te stemmen.  

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


CONTACTINFORMATIE  
Stichting Masechaba 
p/a Kaasmarkt 1 
1441 BG Purmerend

Telefoon: +31 6 53380126

Email: secr.masechaba@gmail.com 


Inschrijvingsnummer KvK : 37157162 

ANBI-Status RSIN : 821425043 
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