
Beste donateurs, sponsoren, Facebook volgers en geïnteresseerden 

Laatst vroeg iemand mij “Wat doet Masechaba nu precies?” Een veel gestelde vraag. In de auto 
terug naar huis bedacht ik mij dat - waarom we het doen –veel belangrijker is. 

Tshanelo is vier jaar, geen vader, geen moeder, besmet met HIV. Ayanda is 6 jaar en seksueel 
misbruikt na het overlijden van haar moeder. Weeskinderen in Zuid-Afrika staan er alleen voor 
en zijn voornamelijk bezig met ‘overleven’ en zwerven op straat met alle gevolgen van dien. Dit 
is de reden waarom Masechaba Day Care nodig is. Met de huidige personele bezetting vangen 
we ca 60 kinderen op. Ons doel in 2020 is om 1 extra onderwijzeres in dienst te nemen zodat 
we 75 a 80 kinderen een veilige haven kunnen bieden. 

Dikano is 12 jaar, de enige maaltijd krijgt hij op school. Het weekend komt hij door op een lege 
maag. Dit is de reden waarom ons voedselprogramma zo belangrijk is. Momenteel kunnen we 
van de eigen oogst ca 1000 kinderen op scholen een maaltijd geven. Dit is niet genoeg. Daarom 
ben ik zo blij met het initiatief van Jan Wals die met club van nul punt zevenentwintig 
doelgericht geld inzamelt voor het voedselprogramma van Masechaba. Verderop leest u hier 
meer over.

Elk werkbezoek spreek ik mijzelf toe “Bert, hou er rekening mee: Het wordt weer pittig wat je 
gaat zien, maar kijk ook naar wat er allemaal al is gedaan en nog gedaan kan worden. Zoals het 
opzetten van een kweekvijver voor vis. Of ’t gaat lukken zijn we aan het onderzoeken. Eén ding 
staat als paal boven water nl: nietsdoen is geen optie.

Deze werkbezoeken laten me zien dat er nog zo veel kinderen zijn die onze hulp en 
bescherming nodig hebben. Of een kans moeten krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. 
Maar het laat me ook zien hoe krachtig deze kinderen eigenlijk zijn en zo hun best doen iets 
van hun leven te maken. 

Soms zit t tegen en dan baal ik enorm. Door de importbeperkingen van de Zuid-Afrikaanse 
overheid ligt ons containerproject stil. I.s.m. Foundation Masechaba SA kijken we naar een 
andere invulling van dit project. 

We hebben inmiddels veel doelen behaald. Ook al gaat het soms veel langzamer dan ik zou 
willen. Ik ben enorm trots op wat we hebben bereikt, maar er is nog zoveel meer nodig en ik 
herhaal het nog maar een keer: nietsdoen is geen optie! 

Daarom blijven wij ons ook in het nieuwe jaar weer met hart en ziel inzetten voor deze kleine 
krachtpatsers. 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die ons steunt, of dit nu met een 'klein' of groot 
bedrag is.  Samen met uw steun kunnen we het verschil maken voor de kinderen van 
Masechaba. 

Heel hartelijk bedankt voor uw steun het afgelopen jaar! 

Met vriendelijk groet, 

Bert Koopman 

voorzitter Stichting Masechaba

Stichting Masechaba



Terugblik 2019 

Werkbezoek 
In oktober is Bert Koopman samen met Jan Wals, Karin Schilder en Christel en Martijn 
Schilder, op werkbezoek geweest  in Zuid Afrika. Naast het bezoek aan de projecten is 
de workload van Foundation Masechaba SA , besproken. Positief is dat Graham Bishop  
meer hulp krijgt van vrijwilligers.  Ook  Alwyn Shields neemt enkele coördinatie taken 
voor zijn rekening.  

Vlnr: Martijn Schilder, Jan Wals, Karin Schilder, Bert Koopman, Graham Bishop en Christel Schilder 
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Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!



Masechaba Voedsel club Nul Punt Zevenentwintig 
Wist u dat 20% van de kinderen onder de 9 jaar in Zuid Afrika aan chronisch 
ondervoeding leidt? Op dit moment kunnen wij 1000 kinderen op scholen in regio 
Bethlehem een warme maaltijd geven.  

In november 2019 is het project ‘ De club 
van Nul Punt Zeventwintig’ gestart onder 
leiding van Jan Wals uit Ilpendam. Jan 
streeft ernaar dat we nog meer kinderen 
op de scholen in regio Bethlehem een 
gezonde maaltijd kunnen geven. Alle 
kinderen krijgen op school een warme 
lunch en voor de meesten is deze tevens 
de enige maaltijd per dag.  

Kunt u 0.27 cent per dag missen? Dat is 
nl de prijs van een maaltijd per kind per 
dag. Voor 100 euro geeft u een heel jaar 
lang één kind voeding. Wilt u graag meer 
informatie over de club 0.27 dan kunt u 
mailen naar jan@janwals.nl    
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Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!
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Maluti Hoogland Skool 
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 kinderen met een lichte leerbeperking leren lezen, schrijven en leren voor 
automonteur, schoonheidsspecialiste, hout- en of metaalbewerker. Kinderen met een 
meervoudige beperking leren praktische vaardigheden zoals koken, eenvoudige hout- 
en metaalbewerking. Ze maken producten die ze mogelijk kunnen verkopen op straat. 
Het salaris van de leraren wordt (nog) betaald door de overheid. De overige kosten 
zoals onderhoud gebouw, schoolspullen en materiaal moet de school zelf verdienen. 
Alle spullen, gereedschappen en meubels die vanuit Nederland verstuurd worden zijn 
daarom ontzettend welkom.  
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Kink in de kabel  

Door de invoerbeperkingen van de Zuid Afrikaanse overheid is het verschepen van deze 
spullen niet meer mogelijk. Samen met het bestuur van Foundation Masechaba SA zijn 
we aan het kijken hoe we de school kunnen blijven steunen.  

Project Weeskinderen en Michael en Maxwell 

Ondertussen is er wel een speciaal project gestart voor de kinderen die permanent op 
de Maluti School wonen. Dit zijn weeskinderen en de kinderen die thuis niet kunnen 
wonen i.vm. slechte leefomstandigheden. Naast hun schooluniform bezitten deze 
kinderen niets. Het doel is om deze kinderen ook eens iets persoonlijks te geven zoals 
een boek, speelgoed of iets voor een hobby. Natuurlijk zijn ze ook blij met schoenen en 
ondergoed of een leuk T-shirt , tandpasta of shampoo want ook de basisverzorging 
bezitten ze niet. Geweldig om iets te krijgen dat voor jou alleen is en je niet hoeft te 

delen.                                                                                                                         

De naam Michael en Maxwell is afgeleid 
van twee broertjes die in het tehuis eindelijk 
een thuis gevonden hebben. Het doel is om 
elke 2 maanden een of meerdere pakketten 
samen te stellen voor kinderen in de leeftijd 
van 8 tot 18 jaar. Dit doen we in overleg 
met de leraren die de kinderen begeleiden. 
Met 16 vrijwilligers pakken we de dozen in.  

informatie:helpdemalutikids@gmail.com 

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!
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Masechaba Koffie 
Nog zo’n geweldige actie van een Purmerendse ondernemer.  

Bij Franzen in de Peperstraat kunt u speciaal Masechaba koffie 
kopen. Van elke 250 gram verkochte koffie gaat 0,50 cent naar 
stichting Masechaba.  

Vooruitblik 2020 

Oogmeetproject 2020 

Eind februari 2020 zal er een team van maar liefst 
vijf specialisten afreizen om weer de ogen van de 
kinderen te meten en brillen aan te passen. Samen 
met Isabel Koopman is het team voor 2020 
compleet. We hopen hier een succesvol vervolg te 
gaan geven aan het mooie project dat in 
samenwerking met Stichting Zienderogen nu voor de 
derde keer plaatsvindt.  

De brillen glazen worden in Nederland geslepen door 
Bert Koopman zelf en later in het jaar door hem 
persoonlijk aan de kinderen gegeven. 
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Voedselprogramma 2020 
Om de opbrengst (oogst) van onze eigen groentetuin te verhogen, zodat we meer 
kinderen een maaltijd krijgen, zijn we i.s.m. Foundation Masechaba enkele opties aan 
het onderzoeken. Ook zijn we in gesprek met lokale boeren om te kijken of zij advies 
kunnen geven en eventueel bereid zijn Mpho, onze tuinman, te helpen.  

Water opvangsysteem voor 2020 

Het plan is om regenwater op te vangen en een kleine groentetuin te starten op het 
terrein van Masechaba Day Care. Het opgevangen water vult het grondwater aan 
waardoor de gewassen beter kunnen groeien. Voor het water opvangsysteem hebben 
de volgende sponsoren al een steentje bijgedragen; Fam. Revilla Martinez uit Spanje, 
Willem Ooms, Jan Wals en fam. Schilder.   

Viskwekerij  

Foundation Masechaba SA is i.s.m. de Zuid Afrikaanse Ronde Tafel een plan aan 
uitwerken of het haalbaar is om een viskwekerij aan te leggen. Dit ter aanvulling van het 
voedselprogramma maar ook als bron van inkomsten door visverkoop aan de lokale 
bevolking in de regio. Vanuit Nederland zal dan een financieel bijdrage nodig.  
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Masechaba Day Care Centre  2020 
In 2019 hebben wij u geïnformeerd dat de Hospice waarmee Stichting Masechaba mee 
samenwerkte haar werkzaamheden niet kon voortzetten vanwege het overheidsbesluit 
de financiering aan NPO’s te stoppen. De coördinatie van de zorg en onderwijs wordt nu 
volledig vanuit Masechaba zelf begeleidt. 

 Van 60 naar 70 kinderen in 2020 

Dit was even afwachten hoe dit ging lopen. Na een jaar zijn we tevreden- hoe de 
onderwijzers,medewerkers en manager  van MDCC met deze verandering zijn 
omgegaan. Vanwege de huidige capaciteit kunnen er maar 60 kinderen worden 
opgevangen. In 2020 is het streven om een extra onderwijzer aan te trekken zodat we 
10 extra kinderen kunnen opvangen en er meer tijd is voor persoonlijke en medische 
aandacht die deze kinderen nodig hebben.   
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Het Containerproject Stopt in 2020 
Helaas stoppen wij met het inzamelen en verschepen van goederen voor het 
containerproject!!!. 

Door importbeperkingen van de Zuid-Afrikaanse overheid wordt het verschepen van 
containers erg lastig en duur. We zijn daardoor genoodzaakt te stoppen met inzamelen 
en verschepen van spullen.  

Laatste zending in 2020 

De goederen die in onze opslagruimte liggen worden in 2020 nog wel verscheept, maar 
dit is dan de laatste keer. Doordat onze opslagruimtes nokvol zitten is het onmogelijk om 
nu nog spullen aan te nemen.  

Bedankt 

Wij willen iedereen bedanken die goederen hebben geschonken en zich hard hebben 
gemaakt voor dit project. Spontane giften van particulieren, scholen en bedrijven en 
natuurlijk niet te vergeten de sponsoren en vrijwilligers die zich belangeloos voor dit 
project hebben ingezet.  

En als laatste en belangrijkste willen we Willem Ooms bedanken die jarenlang het 
containerproject met hart en ziel heeft begeleid.  

Heel erg bedankt.  

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!
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Ten slotte zeer speciale dank aan onze donateurs in Nederland en Zuid-Afrika. Zonder 
hen is er helemaal niets mogelijk.  

Mer vriendelijke groet, 

Bert Koopman  
voorzitter Stichting Masechaba Nederland 

 

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!
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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 

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

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 


