
Beste donateurs, sponsoren, Facebook volgers en geïnteresseerden 

Afgelopen maanden is er veel veranderd, ongetwijfeld ook voor u. Een bijzondere tijd. Tot drie 
maanden geleden had nog niemand gehoord van de term ‘anderhalvemeter-maatschappij’. Maar 
nu is het realiteit en spreken we over het ‘nieuwe normaal’. 

De lockdown heeft grote gevolgen voor de kinderen van Masechaba. Zuid Afrika wordt nl. hard 
getroffen door Covid-19. Vooral het voedseltekort en de oplopende werkloosheid baart zorgen.  
Dit alles bij elkaar heeft enorme gevolgen voor de kinderen van Masechaba en hun  
pleeggezinnen . 

Masechaba Day Care is gesloten en daardoor krijgen de kinderen   

• geen onderwijs

• geen maaltijd op de dagopvang  

• geen veilige plek / thuishaven. 

Ook missen ruim 1000 kinderen hun dagelijkse maaltijd - via ons voedselprogramma - omdat 
alle scholen dicht zijn. Veel (pleeg)gezinnen hebben geen inkomsten meer met als gevolg geen 
eten in huis.  

GEEN WERK = GEEN GELD = GEEN ETEN! 

Acute ondervoeding ligt op de loer en maakt hen extra kwetsbaar, ook voor het coronavirus.

Daarom zijn we samen met de vrijwilligers van Foundation Masechaba in Zuid -Afrika een 
noodhulpactie gestart. Via de dagopvang delen we voedselpakketten uit aan de 
pleeggezinnen van de kinderen. Gelukkig kunnen wij dankzij onze vaste donateurs het 
onderwijzend personeel doorbetalen en helpen zij mee met het klaarmaken en uitdelen van 
voedselpakketten. 

Met de donaties die wij van “ club 0.27”   en initiatiefnemer Jan Wals hebben ontvangen is het 
mogelijk om extra voedselpakketten aan te schaffen. Hiermee steunen wij  kwetsbare kinderen 
en families in de regio. Dit doen we in samenwerking met de hulpinstanties voor kinderen; 
Deon Erwe Childcare, Isolda Laesecke Bethlehem-gemeenschap en Doug Lees Newwal-
voedingsschema en lokale supermarkten.   

In deze speciale nieuwsbrief treft u foto’s en informatie over de voedselpakkettenactie die we 
zijn gestart. 

Het is fantastisch en hartverwarmend dat juist in deze tijd u ons blijft steunen. 

Samen maken we het verschil voor de kinderen van Masechaba. 

Met vriendelijk groet, 

Bert Koopman 

voorzitter Stichting Masechaba

Stichting Masechaba



Meer zorgen om honger dan om Corona. 

De gevolgen van de lockdown in Zuid-Afrika zijn enorm met name in de townships. 
Daar woont men hutjemutje op elkaar en is fysieke afstand bijna onmogelijk. Wc’s 
en waterpompen deel je met de hele wijk. Er is geen internet dus thuisonderwijs is 
geen optie. De meesten werken als straatverkoper of als dagloner in de bouw. Zij 
kunnen niet rekenen op sociale zekerheid zoals werkloosheidsuitkeringen of 
voedselhulp vanuit de overheid. Er is geen enkel vangnet – een dag niet werken, 
betekent een dag niet eten.  

Er is een groot voedseltekort omdat de import van o.a. graan en rijst vrijwel stil 
ligt door exportquota van andere landen. Door de  toenemende schaarste stijgen de 
voedselprijzen. In Zuid-Afrika maakt men zich meer zorgen om honger dan om 
corona. 

Foto: persbericht  
Mensen 4 km in rij voor eten

Stichting Masechaba

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!



Noodhulp Masechaba  

“Ons het dadelik voedselpakkette begin uitdeel om die 
kinders van Masechaba Day Care te beskerm en gesinne te 
ondersteun.” 

Dankie aan onze vriende uit Holland 
- Graham Bishop, chairman Foundation Masechaba South Africa -

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

FOTO:

VRIJWILLIGER VAN MASECHABA DEELT VOEDSELPAKKET 
UIT AAN KINDEREN VAN MASECHABA DAY CARE 



Voedselpakketten voor kinderen van Masechaba Day Care.   

Door de schoolsluiting, als gevolg van de Coronacrisis, missen de kinderen hun 
belangrijkste hoofdmaaltijd. Vaak de enige maaltijd die zij op een dag krijgen.  

De dagopvang is gesloten en daardoor krijgen ze ook geen onderwijs. Sommige 
kinderen zwerven op straat of moeten nu werken voor een beetje geld om eten te 
kopen voor het pleeggezin.  

Maar er speelt nog een ander belangrijk probleem nl; sommige kinderen van 
Masechaba Day Care zijn drager van het hiv-virus. 
Hun zwakke immuunsysteem in combinatie met slechte voeding en hygiëne maakt 
hen extra kwetsbaar voor het coronavirus. De meeste weeskinderen groeien op 
bij hun grootouders, een kwetsbare groep. Door Corona is de kans aanzienlijk dat 
ze na hun ouders ook hun grootouder(s) verliezen en er alleen voor komen te staan. 

Noodhulp om ondervoeding te voorkomen 
Een goede maaltijd is dus extra belangrijk in deze crisisperiode. Stichting 
Masechaba biedt daarom noodhulp door voedselpakketten uit te delen aan 
pleeggezinnen van de kinderen en kwetsbare ouderen.  

Hester, de manager van de dagopvang haalt voedsel bij de lokale supermarkten. De 
onderwijzers, de kokkin en natuurlijk onze Mpho helpen mee met het klaarmaken 
en uitdelen van de voedselpakketten. Gelukkig kunnen we hen doorbetalen dankij 
onze vaste donateurs. 

Door de schenking van club 0,27 - een initiatief van Jan Wals- kunnen we extra 
voedselpakketten uitdelen aan zeer kwetsbare gezinnen met kinderen en ouderen in 
de regio. Dit doen we i.s.m. Deon Erwe Childcare, Isolda Laesecke Bethlehem-
gemeenschap en Doug Lees Newwal-voedingsschema. Zij hebben een speciale 
vergunning om tijdens de lockdown de voedselpakketten uit te delen.    

Dit betekent zoveel voor deze gezinnen, hun dankbaarheid voor uw 
vrijgevigheid is dan ook groot.  

Zo laten we de kansen voor deze kinderen ook tijdens de 
Coronacrisis niet verloren gaan. 

Stichting Masechaba

“Kinderen verdragen de hiv-medicatie slecht op een lege maag”!-  
- Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds - Bron Financieel Dagblad 20 juni 2020



Uitdelen van voedselpakketten  



Voedselpakketten 

Stichting Masechaba

Hulp keihard nodig  

De nood voor voedsel is nog niet niet voorbij dus gaan we door met het uitdelen van  
van voedselpakketten. Helpt u alstublieft mee?  

Doneren kan via one website  https://www.masechaba.com/doneer/ 

https://www.masechaba.com/doneer/
https://www.masechaba.com/doneer/


Enkele van de vele dankbetuigingen 

Stichting Masechaba

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!

 ‘Go
d se

ën j
ou!‘

 

'Dankie vir u kos 
pakkie’.  

'Ek kry kos by die plaaslike supermark vir die kinders’   

Baie Baie Dankie aan al die vrygewige Nederlanders’
-Hester- manager Masechaba Day Care

‘Dankie vir u goeie hart’. 

Dankie vir al u liefde en sorg



Frontberichten  

Enkele whatsappberichten van de vrijwilligers die het uitdelen van de 
voedselpakketten coördineren.  

Stichting Masechaba

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

Goeie naand almal 


130 Mense 

32  Kinders

24  Gesinne 

16  Snr Burgers 

74  Volwasse Mense


☝  Die getalle van mense waarin 
julle vandag se lewens 'n verskil 
gemaak het!!!!!   Baie baie geluk.  
My hart loop oor van dankbaarheid 
vir julle oop harte vir mense wat nie 
meer weet watter kant toe nie.


Dankie dat julle reeds vir 4maande 
moontlik maak.


Veilig wees🌿 


Vertaling Watsapp bericht: 
Goedenavond iedereen


130 mensen

32 Kinderen

24 gezinnen

16 Senioren

74 Volwassenen


☝  Het aantal mensen waarvan u  
vandaag het leven heeft 
veranderd !!!!!  Zoveel geluk. Mijn 
hart stroomt over van 
dankbaarheid voor jullie open hart 
voor de mensen die t niet meer 
weten en geen kant op kunnen. 


Bedankt dat jullie dit al 4 
maanden  mogelijk maken


Blijf gezond 🌿 




Stichting Masechaba

Middag almal

Ek het groot dankbaarheid vandag 
in my hart.  Ek het ons kos 
skenkings nou vir amper 2 weke 
bymekaar gemaak.


Ons gaan genoeg hê om vir al ons 
gesinne 'n kospakkie op  een slag 
te kan gee.  My gemoed is vol van 
dankbaarheid.  Ons mense se nood 
raak al hoe erger.  Teen die tyd 
weet julle ook dat ons Snr Burgers 
en ons kinders my swakheid is.


Dit gesê, behalwe vir al die 
broodnodige artikels het ons weer 
vouchers gekry vir vleis.  Julle weet 
al dat ek dit omsit in mince 
waarmee 'n gesin vêr kan kom as 
dit gerek word.


Ons het ook 'n baie interesante 
skenking gekry.  Deesdae kry jy 
(soos in die weermag dae) hierdie 
droë pakkies kos waarby jy net 
warm water hoef te gooi.  Dit het 
alles in wat 'n gesin van 4 kan voed 
vir 1 maaltyd.  Dit is 'n proefneming 
wat ek aan gesinne van 4 en meer 
gaan gee om te sien hoe hulle dit 
ervaar.


Ek pak die kospakkies môre.  Sal 
versprei Vrydag en 
Saterdagoggend.   Soos gewoonlik 
sal julle foto's kry van die inhoud 
van 'n pakkie en ook 'n lys met 
name.  Ek sal ook aandui wie ons 
"proef" gesinne sal wees vir die 
droë pakkies.


Veilig wees🌿  

Vertaling Whatsapp tekst 

Goedemiddag Allemaal

Ik voel vandaag veel dankbaarheid in 
mijn hart. Bijna 2 weken verzamel ik 
voedseldonaties bij elkaar.


We hebben genoeg om al onze 
gezinnen tegelijk een voedselpakket te 
geven. Daarvoor ben ik o dankbaar.  
De nood van onze mensen wordt 
steeds groter. Intussen weten jullie 
mijn zwak voor onze ouderen en 
kinderen. 


Dat gezegd hebbende, behalve alle 
broodnodige items, krijgen we weer 
bonnen voor vlees. Jullie weten 
allemaal dat ik daar gehakt van maak 
zodat een gezin als we het uitreiken er 
een tijd mee kan doen.

Ook hebben we een zeer interessante 
donatie ontvangen. Binnenkort  krijgen 
we pakjes met gedroogd  voedsel (net 
als in het leger) waarop je alleen heet 
water overheen hoeft te gieten. Het 
bevat alles wat nodig is en 1 maaltijd 
is genoeg voor een gezin van 4 
personen. Ik ga eerst een test doen 
met gezin met kinderen boven de 4 
jaar en senioren. Even aanzien hoe zij 
dit ervaren. 


Morgen pak ik de voedselpakketten en 
ga ze vrijdag en zaterdag-ochtend 
uitdelen. Zoals gewoonlijk krijg je 
foto's van de inhoud van een pakket 
en ook een lijst met namen. Ik zal ook 
aangeven wie onze 'proef'-families 
zullen zijn voor de pakjes met 
gedroogd voedsel. 


Blijf gezond🌿



Berichten uit de Media 

Stichting Masechaba

HIV en Corona een dubbele klap 
voor Zuid-Afrika

Het aantal coronabesmettingen in Afrika neemt 
de laatste weken snel toe. Alleen al in Zuid-
Afrika staat de teller van geregistreerde infecties 
inmiddels op ruim 87.000 (zaterdag 20 juni) en 
ligt het aantal dodelijke slachtoffers nu op bijna 
100 per dag. 

Volgens Mark Vermeulen, directeur van 
Aidsfonds, bestaat in veel Afrikaanse landen 
dan ook het gevaar dat door de corona-
uitbraak de zorg voor mensen met hiv in de 
verdrukking raakt. Aidsfonds heeft intussen een 
noodfonds opgezet  Dat noodfonds richt zich 
vooral op basale zaken als verstrekking van 
extra rubberen handschoenen en mondkapjes 
aan klinieken en voedselpakketten aan 
gezinnen met kinderen met hiv. Want kinderen 
verdragen de zware hiv-medicatie slecht op 
een lege maag.

‘En we proberen overal projecten op te zetten 
om de medicijnen bij de mensen thuis te 
brengen’, zegt Vermeulen. ‘Op fietsen of op 
brommers, met de auto.’ Want bij een 
langdurige pauze in het medicijngebruik bestaat 
de kans dat hiv immuun wordt tegen de eerder 
gebruikte medicijnen. En in veel Afrikaanse 
landen zijn niet veel alternatieve hiv-remmers 
beschikbaar.

Bron: Financieel Dagblad 20 juni 2020

Voedingsituatie van 
miljoenen kinderen 

zorgwekkend tijdens corona-
pandemie 

‘De impact van de corona-pandemie op de 
voedselzekerheid van kinderen kan 
verwoestend zijn. Om kinderen te 
beschermen tegen de ergste gevolgen van 
corona, moeten we nu alles op alles zetten 
om te zorgen dat kinderen de voeding 
krijgen die zij zo hard nodig hebben’, zegt 
Susanne Laszlo, directeur UNICEF.


De coronacrisis heeft op verschillende 
manieren impact op de voedingssituatie van 
kinderen. Zo schat UNICEF dat door de 
wereldwijde schoolsluiting, als gevolg van 
de coronacrisis, ruim 368 miljoen kinderen in 
143 landen hun belangrijkste hoofdmaaltijd 
missen. Zij kregen deze op school en 
hebben thuis vaak onvoldoende te 
eten. Bovendien zullen lockdown-
maatregelen de voedselmarkten in veel 
landen verstoren, hebben gezinnen minder 
mogelijkheden om (voedzaam) voedsel te 
kopen door verlies van inkomen en kunnen 
de screening en behandeling van kinderen 
met acute ondervoeding beperkt worden.


Bron: The Global Report on Food Crises , 
april 2020


Het  rapport is beschikbaar op 
www.fightfoodcrises.net 

http://www.fightfoodcrises.net
http://www.fightfoodcrises.net


Rugdekking 

Normaal was Bert Koopman in het vliegtuig gestapt om te kijken wat er nodig is om 
de kinderen te beschermen. Dat gaat nu niet. Wel is er bijna dagelijks contact met 
Graham Bishop, de voorzitter van Foundation Masechaba South Africa. Via 
Whatsapp , telefoon, mail etc.   
Vanuit Nederland monitoren de we ontwikkelingen op de voet en de situatie is nu 
erg schrijnend.   
Helaas kunnen we vanuit NL niet voor de troepen uit lopen maar we kunnen wel 
zorgen voor rugdekking. 

U kunt ons helpen door een bedrag -wat u kunt missen- over te maken aan 
Stichting Masechaba.  

Helpt u alstublieft mee?  

“‘De impact van de corona-pandemie op de voedselzekerheid van 
kinderen kan verwoestend zijn”!  

- Susanne Laszlo, directeur UNICEF - Bron The Global Report on Food Crises, april 2020 

Stichting Masechaba

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

Foto’s: Deon Erwe Childcare deelt voedsel uit aan kinderen die op straat zwerven door de 
lockdown 



Laatste Update  
De Zuid-Afrikaanse overheid heeft kenbaar gemaakt dat de scholen per 1 september 
opengaan voor alleen de hogere klassen. Voor de lagere klassen en dagopvang blijft 
de school en dagopvang gesloten.  

Op de hoogte blijven? 

Via Facebook en onze Nieuwsbrief houden wij u de hoogte. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via onze website www.masechaba.com of Facebookpagina.  

Stichting Masechaba

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

http://masechaba.com
https://www.facebook.com/stichtingmasechaba


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

Stichting Masechaba

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

http://www.masechaba.com/doneer

