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Beste vrienden van Masechaba, 

Eind vorig jaar vertelde ik u dat na een periode van opbouw en realisatie 2018 in teken 
zou staan van stabiliteit en doorgaan. Terugkijkend is dit een verstandige en juiste 
koers geweest.  

In het voorjaar kregen wij de mededeling dat de Zuid-Afrikaanse regering besloten heeft 
de financiering aan alle NPO’s te stoppen. De Hospice waarmee Stichting Masechaba 
mee samenwerkt kon hierdoor haar werkzaamheden niet voortzetten. Een onzekere 
periode voor onderwijzers, verpleegkundigen maar vooral voor de weeskinderen van 
Masechaba Day Care. 
Dit hele gedoe heeft ons best wat zorgen en slapeloze nachten bezorgd. Dat we 
doorgaan met de dagopvang stond direct buiten kijf. De vraag was alleen hoe 
organiseren we medische zorg en waarborgen we het onderwijs voor de weeskinderen? 

Het is ons gelukt!   
Mede dankzij de financiële steun van Casino kansspelen, de Zuid-Afrikaanse variant van 
de Postcodeloterij en donatie van De Jessy & Betty Blumenthal Stichting. Zoals Johan 
Cruijff al zei “aan ieder nadeel zit een voordeel”. Het voordeel is dat wij de coördinatie 
van de zorg en onderwijs voor de dagopvang nu vanuit Masechaba zelf begeleiden. Dit 
betekent wel wat meer werk voor de vrijwilligers van de Foundation Masechaba in Zuid-
Afrika en staat fondsenwerving wat hoger op onze agenda 2019. Vanuit Nederland 
blijven wij alles monitoren en op de voet volgen.  

In deze nieuwsbrief leest u een uitgebreid verslag van ons werkbezoek in oktober 2018. 
Medebestuurder Peter Ophoff gaat in december op werkbezoek en langs Masechaba 
Day Care.  

Het zal u niet verbazen dat ook in 2019 onze koers doorgaan is! Maar ook zekerheid. 
Zekerheid creëren voor onderwijzers, verpleegsters, vrijwilligers maar in de eerste plaats 
zekerheid voor de kinderen! Zekerheid op een gezonde maaltijd, onderwijs maar vooral 
een veilige plek waar ze gewoon kind kunnen zijn.  
Deze zekerheid kunnen wij alleen bieden dankzij uw donaties, betrokkenheid en hulp. 

Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar! 

Met vriendelijk groet, 

Bert Koopman 
voorzitter Stichting Masechaba
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WERKBEZOEK OKTOBER 2018 
In oktober zijn bestuurseden Bert Koopman en Willem Ooms samen met Corene 
Koopman Dieuwke en Melanie Ooms op werkbezoek geweest  in Zuid Afrika. Tijdens het 
werkbezoek maken vrijwilligers Christopher en Nicole foto’s en filmopnames. Hieronder 
leest u het uitgebreide verslag van Melanie Ooms (bestuurslid Roteract Purmerend).  


Woensdag, Dag 1: Bezoek Maluti Hoogland skool in Bethlehem 
Bij aankomst op de school worden we door een aantal juffen onthaald.                                                  
Terwijl Christoph en Nicole de camera gereed maken, worden wij (Willem, Dieuwke en 
Melanie Ooms, Bert en Corene Koopman en Dave Breebaard) aan een aantal docenten 
voorgesteld en worden we begeleid naar de aula.  
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Laatste Schooldag 
De kinderen en docenten zitten al klaar! Deze dag (woensdag 31 oktober 2018) waarop 
we de Maluti school bezoeken, valt tegelijkertijd met de laatste officiële schooldag van 
de hoogste klassen en is een extra reden voor een feestje!                                                                                                                                                                               

Leerlingen uit verschillende groepen doen een voorstelling: de jongste kinderen 
presenteren een gedichtje en doen een muizendans. Een oudere groep doet een dansje 
op de YouTube hit: ‘Baby shark’ (om er zeker van te zijn dat het deuntje nog 2 dagen in 
m’n hoofd blijft zitten :)). Een jongen zingt solo: ‘We are the world’…prachtig! Een meisje 
brengt een zelfgeschreven gedicht over emoties ten gehore, een groep doet een dans 
op ‘Fight song’ van Rachel Platten en een meisje zingt met haar voet in het gips een 
solo ballad.  

Vervolgens wordt al het 
Hollandse bezoek gevraagd 
om op het podium te komen. 
Meester Piet spreekt zijn 
dank uit voor alle steun die zij 
krijgen vanuit Stichting 
Masechaba. De jongste 
leerlingen geven ons een 
cadeautje als teken van 
dank.  

Daarna de speech voor de 
oudejaars, wiens laatste dag 
er bijna op zit. De leerlingen 
zijn inmiddels 18 jaar oud en 

de school heeft hen zo goed 
mogelijk voorbereid op een leven na school of op een vervolgopleiding. Eén van de 
juffen zet het nummer Shosholoza in, waarna alle kinderen enthousiast invallen met 
zingen en dansen. (Shosholoza is een Afrikaans volkslied, en het betekent: ‘Ga 
voorwaarts voor Afrika’.  

Nadat het feest in de aula is afgelopen, breekt de pauze aan. De leerlingen gaan 
allemaal naar buiten, de pleinen op. Wij worden met de docenten meegenomen naar de 
lerarenkamer voor een lunch. Daarna is het tijd voor het afzwaai ritueel van de hoogste 
klas; iedereen mag zo hard mogelijk de schoolbel luiden voordat ze voor de laatste keer 
de school uitlopen, dit is een oorverdovend maar wel heel leuk ritueel en een emotioneel 
moment voor zowel de leerlingen als de leraren! 
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Rondleiding Maluti Skool 
Vervolgens krijgen we een rondleiding door de school. We worden door juf Louise 
meegenomen om een ronde te doen langs de lokalen van de onderbouw. Daarna door 
verschillende meesters van de 
bovenbouw lokalen. 

De Maluti Hoogland skool is 
een school voor kinderen van 
6-18 jaar oud met een 
leerbeperking. Dit houdt in dat 
zij een (lichte) verstandelijke en/
of lichamelijke handicap 
hebben.  De school is ook 
bedoeld voor kinderen die een 
achterstand opgelopen hebben 
door hun thuissituatie; kinderen 
die niet goed hebben leren 
praten of hun eigen taal 
onvoldoende spreken of door 
ernstige verwaarlozing achterstand hebben opgelopen.  

De groepen zijn ingedeeld op onderbouw en bovenbouw, maar vooral op niveau: 
  

- Kinderen met een lichte leerbeperking; deze kinderen leren zo goed mogelijk lezen en 
schrijven en leren een ambacht/ beroep om later op terug te kunnen vallen zoals 
automonteur, schoonheidsspecialiste, houtbewerker, metaalbewerker: deze groep 
heeft de grootste kans om een (assistent)-baan te kunnen vervullen en mee te komen 
in de maatschappij. 

- Kinderen die zoveel mogelijk praktische vaardigheden (skills) leren zoals koken, hout- 
en (eenvoudige) metaal bewerking. Ze maken producten die ze mogelijk kunnen 
verkopen op straat. 

- Kinderen die eigenlijk geen kans maken om mee te komen in de maatschappij. Zij 
leren zoveel mogelijk de basics om te overleven: voedselgroepen en gezond koken, 
persoonlijke hygiëne en lichamelijke verzorging en het telen van groente.  

Stichting Masechaba p/a Kaasmarkt 1, 1441 KG Purmerend �4

Stichting Masechaba

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!



Elke leraar legt uit wat voor lessen zij geven, het niveau kinderen dat ze in hun klas 
hebben, wat voor spullen en materialen ze vanuit NL hebben gekregen en wat zij daar 
mee doen. In de onderbouw leren ze drie talen: Engels, Afrikaans en Sesotho (= South-
Lesotho). Deze laatste taal wordt door veel kinderen thuis 
gesproken. Er zijn ook kinderen die thuis Afrikaans leren. 
Juf Louise is gespecialiseerd in onder andere de taal 
‘Sesotho’. Southern Sotho is een Bantu-taal en wordt 
gesproken in Lesotho, Botswana, South Africa, Namibia 
en Zambia door ongeveer 5 miljoen mensen. 

Eén juf geeft in haar eigen tijd (de pauzetijd en na school) 
kunstlessen. Ze laat ons een aantal kunstwerken zien. 
Omdat er geen geld is voor betaalde lessen en voor 
materiaal, betaalt zij dit uit eigen zak. De kunstwerken 
laten zien wat voor fantastisch talent de kinderen hebben. 
De bedoeling van de juf ( Ritsie Muller) is dat de kinderen 
zoveel mogelijk hun talent op school ontwikkelen zodat 
ze na deze school misschien op straat hun kunst kunnen 
verkopen. Helaas is er geen vervolgopleiding voor 
tekenen en schilderen.  

Juf Louise, de mama/ oma van de school vertelt dat zij voorheen een eigen lokaal had 
met allerlei spullen. Toen ze met pensioen ging heeft ze al haar spullen weggegeven 
aan de andere juffen. Na twee maanden pensioen miste ze de kinderen ontzettend en 
wilde weer aan het werk en is ze teruggekomen. Alleen had ze geen lokaal, noch 

spullen meer. Ze heeft nu een 
grote container als klaslokaal 
(haar “witte huis”) en gebruikt de 
afgedankte spullen die ze bij 
elkaar heeft kunnen verzamelen.   
Ondanks dat ze eigenlijk al met 
pensioen was, is ze weer 
begonnen aan een nieuwe studie 
in de pedagogiek. Louise krijgt 
namelijk de kinderen in haar klas 
die veel emotionele problemen 
hebben en daardoor moeite 
hebben met schoolwerk. 
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In de bovenbouwklassen leren de kinderen vooral een ambacht: er is een garage, waar 
de kinderen elk jaar een auto volledig in- en 
uit elkaar zetten/ halen, een beautyschool 
waar ze onder andere leren masseren en 
nagels verzorgen, een metaal- en 
houtwerkplaats waar ze producten leren 
maken die ze kunnen verkopen later. Ook 
zijn er kookklassen en is er een naaiatelier.  

De leraren van de Maluti school worden 
betaald door de staat. De overige kosten 
zoals onderhoud aan het gebouw, 
schoolspullen, materiaal etcetera, moet de 

school zelf zien te verdienen. Omdat er 
veelal kinderen uit arme gezinnen 
komen, zijn de schoolgelden bij lange 
na niet voldoende om de kosten te 
kunnen dekken. Daarnaast heeft de 
school een kindertehuis. Hier worden 
kinderen permanent opgevangen die 
ernstig verwaarloosd zijn of geen 
ouders meer hebben.  

Vandaar dat alle spullen, 
gereedschappen en meubels die 
vanuit NL verstuurd worden met 

containerproject ook zo ontzettend welkom zijn; de school heeft geen geld om dit 
nieuw te kopen. Om de kosten te dekken heeft de school een eenvoudig hotel voor 
toeristen met ontbijt dat door de leerlingen wordt verzorgd. Van dit geld wordt het 
kindertehuis betaald. Ook is er een hostel voor kinderen die ver weg wonen en alleen in 
het weekend naar huis gaan. Daarnaast verzorgt de school catering voor vergaderingen 
van de gemeente en bedrijven en verhuurt de ruimtes aan bedrijven.  Alsnog blijven de 
inkomsten ontzettend schraal. Vooral het kindertehuis met ongeveer 100 kinderen 
vraagt veel speciale aandacht (personeel) omdat de kinderen vaak getraumatiseerd 
zijn en onderhoud (beddengoed, kleding, verzorging en voedsel) nodig hebben. 
Daarnaast geeft de school ook extra aan de kinderen die uit zeer arme gezinnen komen 
en geen geld hebben voor schoenen, ondergoed, sportkleding, schoolkleding, gewone 
kleding, voeding en zeep, shampoo enz.  
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Donderdag, Dag 2: Bezoek Masechaba Daycare Centre en 
voedselproject. 

Bij het zien van Bert worden de medewerkers van  Daycare Masechaba al ontzettend 
emotioneel; dat ze een roerige tijd achter de rug hebben wordt meteen duidelijk. En dit 
wordt nogmaals benadrukt in het gesprek met Hester en juf Maditaba. Er zijn momenteel 
maar twee onderwijzers namelijk juf Maditaba Mosea en juf Anastasia Mokone. 

Mevrouw Hester Jonker is verpleegkundige maar doet nu ook de administratie en de 
overige zorg voor de kinderen. De kinderen eten op school en veel kinderen slapen ook 
tussen de middag op school.   

De regering geeft geen subsidie meer aan Hospice waardoor het werk op school lange 
tijd onzeker was maar ook het lot van de kinderen. Stichting Masechaba SA coördineert 
nu de werkzaamheden en de zorg voor de kinderen. Het dagzorg centrum kan dus 
blijven bestaan. De medewerkers zijn hiervoor ontzettend dankbaar, ook omdat zij 
zielsgraag het werk willen voortzetten en de kinderen (die ook medische zorg krijgen) 
absoluut niet terug willen sturen. 
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Door het wegvallen van Hospice valt er een enorm stuk zorg, opleiding, onderwijs en 
voorlichting weg voor de gemeenschap van Bohlokong. Zeker 100 wijkverpleegsters 
kunnen hun werk niet meer doen. Het gevolg is dat seksuele voorlichting, voorlichting 
over besmettelijke ziekten zoals AIDS, zorg voor kinderen en ouderen en de zorg voor 
ernstig zieke mensen weg zijn gevallen.  

Door deze zorgwekkende ontwikkeling zal het Daycare Centre van Stichting Masechaba 
ten zeerste nodig zijn in de toekomst. Al het werk dat Hospice gedaan heeft kan 
momenteel niet worden voortgezet, hierdoor verliezen veel mensen elke vorm van zorg 
en zal ook het aantal zieke en besmette kinderen niet afnemen maar helaas juist weer 
toenemen.  

In het Daycare Centre worden nu circa 60 kinderen, elke dag, opgevangen. Het gaat om 
kinderen van circa 3 t/m 6 jaar oud, die besmet zijn met HIV of al AIDS hebben of uit een 
zeer arm gezin komen.  

Zoals kinderen uit de ‘shacks’ (shelter camps, plastic/ kartonnen hutjes) die elke dag 
worden opgehaald en thuisgebracht met ‘het Masechaba bakkie’, een Pick-up truck met 
een overdekt ‘bakkie’ met een matras erin. De chauffeur Mpho, brengt met deze auto 
ook groente en fruit van het voedselproject rond. 

Na het gesprek met Hester over de stichting, zingen de kinderen een aantal liedjes voor 
ons. Het zijn vooral gospelliedjes: ‘This little light of mine, Telephone to Jesus’..! Daarna 
spelen de kinderen weer buiten. 

De loopmotoren en auto’s zijn een grote hit; het gebouw wordt als een grote rotonde 
beschouwd waar de kinderen met een auto of motor om heen scheuren. Ook van de 

heuvels af rijden is een groot plezier. De hoepels zijn net 
zo leuk, behalve hoelahoepen is het ook spannend om ze 
van de heuvel af te laten rollen of er een hinkelbaan van 
te maken.  

Het mooiste moment is de drone waar Christopher 
filmopnames mee maakt. Die hebben ze nog nooit van 
hun leven gezien. Hoewel het eerst een beetje eng is, 
wordt het al snel ontzettend leuk: proberen te pakken te 
krijgen, ervoor weg rennen, het is één dolle pret!   

Ondanks het feit dat deze kinderen uit armoedige 
omstandigheden komen, veelal ziek zijn en mogelijk 
mishandeld worden of ouders hebben die verslaafd zijn 
aan alcohol of drugs en sommigen zo arm zijn dat ze geen 
schoenen bezitten, zie je dit niet aan hun gedrag terug; ze 
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spelen, ze lachen! Ze geven je spontane knuffels of doen de secret handshake met je. 
En ze willen allemaal heel graag op de foto of de film. Ze zijn kind en mogen kind zijn. 
Bij Masechaba Daycare Center zijn ze veilig en voelen ze zich geliefd en kunnen ze 
spelen met speelgoed dat ze thuis nooit zullen krijgen.  Daarnaast krijgen ze de kans om 
te leren. Een van de jongens die van straat is gehaald, is briljant en haalt de hoogst 
mogelijke scores. Opgeven voor deze kinderen is geen optie; Masechaba Daycare is 
alles wat ze hebben. 

Voedselproject 
Op een stuk land van de familie Coetzee, waar de stichting gratis gebruik van mag 
maken, worden verschillende gewassen gekweekt. Dit zijn o.a. spinazie, kool, pompoen, 
snijbiet etc. Dit zijn de gewassen die bijna het gehele jaar door geplant en geoogst 
kunnen worden, maar ook gewassen die de doelgroep kent en kan koken. De oogst 
wordt verdeeld en bezorgd bij zes instellingen (waaronder Masechaba Daycare Centre). 
Dit project voorziet elke week zo’n 1000 kinderen van eten. Boeren uit de omgeving 
vullen dit aan met aardappels, kool en bietjes.  

Mpho werkt fulltime, hij wordt gelukkig parttime ondersteund. De salarissen worden 
betaald vanuit de stichting. Behalve dat Mpho het veld onderhoudt, bezorgt hij ook het 
voedsel bij de scholen en zorgcentra die het nodig hebben met het Masechaba bakkie 
(Pick-up truck). En hij brengt dagelijks de kinderen van de shelter camps (shacks) naar 
school (DayCare) en weer terug. 

Hij heeft een kas, waar hij de 
planten laat ontkiemen, om de 
zaden vervolgens weer verder te 
planten in de tuin. Het idee is om 
grow-asis bakken aan te schaffen 
om ook fruitbomen te kunnen 
kweken. Dit zijn bakken die de 
ochtenddauw opvangen om de 
plant te voorzien van water.  
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Vrijdag, Dag 3: Kort bezoek Maluti, bezoek Pathways, kort bezoek 
Masechaba Daycare 
’s Morgens krijgen de kinderen via het oogmeet -project hun bril. Door de 
optometristen van Stichting Zienderogen zijn de kinderen eerder dit jaar allemaal 

gemeten. De glazen van de 250 kinderbrillen zijn allemaal op maat geslepen door 
Richenel, Koen, Pieter, Bert en Eugenio van Koopman-Optiek. Bert heeft de 250 
monturen meegenomen vanuit Nederland. 

De kinderen van de Maluti school die een bril krijgen, worden verzameld in de gang, 
waar zij wachten op hun beurt. Voor sommige kinderen wordt dit hun eerste bril. Eén 
jongen met een hoge cilinder moet (bijna) opnieuw leren lopen omdat hij op een andere 
manier diepte ervaart met bril, dan voorheen. Vooral Bert die de brillen aanpast heeft 
bewondering voor de kinderen met zeer sterke plus- glazen in hun brilletjes. Zij zijn 
gemiddeld acht jaar en zien voor het eerst het gezicht van iemand duidelijk en scherp. In 
dit geval zijn gezicht… voor de meeste van deze kinderen een hele ervaring met een 
lach en een traan, en voor ons niet voor te stellen!  
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Pathways - Containerproject 
Pathways is een school voor zwaar gehandicapte kinderen. De school vangt dagelijks 
zo’n 60 kinderen op uit de gehele Vrijstaat. Binnen de Vrijstaat is er namelijk maar één 
gespecialiseerde school voor deze kinderen en dat is Pathways. Sommige kinderen 
reizen elke dag wel 100km heen en 100km terug om er te komen. Eén van de wensen is 
een slaapverblijf voor de kinderen die in geval van nood kunnen blijven slapen of om de 
ouders af en toe te ontzien van zorg. 

De kinderen zijn ingedeeld op niveau. 
Een begeleider/ leraar kan aan max zes 
kinderen lesgeven. Maar  klassen met 
kinderen die zeer veel zorg nodig 
hebben, hebben twee leraren/ 
begeleiders. De kinderen zijn vanaf circa 
4 jaar tot hun 18e  jaar welkom bij 
Pathways. Maar omdat er momenteel 
geen wachtlijst is, kunnen sommige 
kinderen ook wat langer blijven, zoals JP.  

JP is zowel fysiek als mentaal 
gehandicapt. Zijn ouders zijn overleden 

en zijn oma kan de zorg voor hem niet aan. Hoewel hij 18 is, blijft hij zo lang mogelijk bij 
Pathways. Zijn leven hangt letterlijk af van deze school. 

De kinderen hebben over het algemeen liefhebbende ouders of familie, maar die zijn 
niet goed in staat om voor hun kind te zorgen of hebben de kennis niet. In de 
maatschappij zullen deze kinderen het hoogstwaarschijnlijk niet overleven zodat voor 
sommige kinderen stille hoop bestaat dat ze voor hun 18e jaar overlijden zodat ze niet 
op straat komen te staan of te liggen. Zodra zij wettelijk volwassen zijn, moeten ze 
terugvallen op hun familie waardoor een ouder moet kiezen tussen thuisblijven en 
zorgen voor hun kind en honger lijden, of werken en brood op de plank verdienen maar 
hun kind achterlaten met alle gevolgen van dien.  

De leraren proberen zoveel mogelijk uit de kinderen te halen; is er potentie dat ze 
kunnen lezen en schrijven? Dan gaan ze dat proberen. Ze proberen zoveel mogelijk te 
stimuleren. Zelfs de hele zware gevallen proberen ze via zintuig stimulering toch iets bij 
te brengen. Kinderen die niet kunnen praten, proberen ze toch via gebarentaal te laten 
communiceren. Een aantal docenten hebben hier een cursus voor gevolgd.  

De school is volledig afhankelijk van donaties en subsidies. Er is dus bijna geen geld 
voor schoolmateriaal. Vanuit ons containerproject krijgen ze speelgoed en medische 
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hulpmiddelen zoals rollators en krukken. Maar er is vanuit de schoolleidster, Lyda van 
Vuuren, een grote wens voor tablets zodat de kinderen die niet de motorische 
vaardigheden hebben om bijv. een potlood vast te houden, toch gestimuleerd kunnen 
worden om te leren. Met het bedrag dat opgehaald is door Rotaract Purmerend 
Waterland in Nederland kunnen we tablets aanschaffen voor Pathways. De blijdschap 
en het ongeloof is enorm. De wonderen zijn de wereld nog niet uit en ik ben blij dat ik 
met ons opgehaalde geld iets ..zeg maar 
véél kan betekenen!


Nog snel een bezoek aan Masechaba 
Daycare. Christoph en Nicole die van al 
deze bezoekdagen een film maken gaan 
op weg met Mpho om zijn werk te volgen 
en wij beloven Hester dat we ze niet zullen 
vergeten. Ze zwaait ons uit met tranen in 
haar ogen.


Melanie Ooms 
voorzitter Rotaract 2017/2018 

Dank je wel Melanie voor jouw zeer gedetailleerde verslag! Ook dank aan Rotaract 
Purmerend Waterland voor de donatie aan Pathways. Wat ons allemaal getroffen heeft 
is de blijdschap en veerkracht van de mensen die we gesproken hebben en daarbij 
maakt het niet uit of ze tuinman, directeur van een school, therapeut of verpleegkundige 
zijn. Allemaal staan ze voor hetzelfde doel:  

‘Elke dag is er één, en daarvan maken ze de allerbeste dag van, want je weet niet 
hoe het morgen zal zijn.’  

Onze Stichting Masechaba Afrika & Nederland hoopt een verschil te kunnen maken en 
dat de toekomst er over een jaar een beetje (bietjie) glansrijker uit zal zien. Inmiddels 
zijn de twee containers aangekomen vol met spullen voor de Maluti Skool maar ook voor 
Hospice, Pathways, Daycare, Project Mamsie en andere zorgcentra. De containers 
betekenen dat beetje hoop en dat beetje aandacht. De woorden van Willem (die o.a. 
veel zorg draagt rondom de containers) ‘stoppen is geen optie’…zeggen voldoende. 
Speciale dank aan Christoph en Nicole die weer bereid zijn om een documentaire te 
maken over het werkbezoek. Ze hebben verschillende interviews gedaan om een goed 
beeld te krijgen van het werk en de situatie ter plaatse. 

Ten slotte zeer speciale dank aan onze donateurs in Nederland en Zuid-Afrika. Zonder 
hen is er helemaal niets mogelijk.  

Bert Koopman  
Ook namens: Willem en Dieuwke Ooms, Melanie Ooms, Christoph en Nicole van der 
Bij, Louise en Graham Bishop, François en Marlie Barnard en Corene Koopman  
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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 

Doelshop = gratis doneren 
Stichting Masechaba ontvangt een % van uw aankoopbedrag als u via doelshop.nl iets 
koopt bij de 250 aangesloten webshops. . Meer informatie leest u op onze website 
https://www.masechaba.com/doelshop 

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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