
Beste donateurs, betrokkenen en geïnteresseerden, 

Kent u dat – van die speelgoed-autootjes die je achteruit moet trekken om ze dan los te laten.… 
en dat ze dan als een speer vooruit schieten? Nou, soms doen wij ook even een stapje terug 
om daarna -in volle vaart -weer te kunnen knallen. 

Even rustig kijken naar de dingen die we doen, hoe organiseren we als stichting zaken, voldoen 
we aan alle ANBI-richtlijnen en welke richting slaan we in. Kortom reflecteren, structureren en 
positioneren. 

Afgelopen twee jaar waren best moeilijk en zijn er onzekerheden ontstaan. Door Covid-19 is het 
Zuid-Afrikaanse overheidsbeleid grillig en wisselvallig. Dit uit zich o.a. in het niet uitbetalen van 
toegezegde subsidiegelden voor onderwijs, importbeperkingen die elke dag anders zijn en 
tegenwerking van douane-afwikkeling van onze laatste containers. 

De verzending van de laatste containers is daardoor nog niet gelukt. We doen daarom een 
stapje terug en beraden ons hoe we hiermee om moeten gaan.   

Onze inzet zal komend jaar -in volle vaart- gericht zijn op onderwijs, voedsel en medische 
begeleiding van ca 70 kansarme kinderen op onze dagopvang, Masechaba Day Care Centre.  
Ook blijven we doorgaan met het voedselprogramma op scholen en het oogmeetproject.  

Bij het uitblijven van onderwijssubsidie komt de financiële lat voor de dagopvang hoger te 
liggen. In 2021 hebben we dankzij uw donaties kunnen bijspringen om de salarissen van de 
onderwijzers te betalen. Ook in 2022 staan we voor deze uitdaging en zetten we alle zeilen bij 
om dit te bereiken.      

Daarom doe ik een stapje opzij  als voorzitter om mij - in volle vaart - en volledig bezig te 
houden met fondsenwerving en het monitoren van de voortgang in Zuid-Afrika zelf.   

Peter Ophoff neemt “de voorzittershamer” van mij over en zal zich bezig houden met de 
bestuurlijke zaken van de stichting. Hij stelt zich graag zelf aan u voor verderop in deze 
Nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief leest u verder wat leuke initiatieven van donateurs en activiteiten op de 
dagopvang.  

Tot slot… 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 

oprichter en bestuurslid Stichting Masechaba 

Stichting Masechaba



Terugblik 2021 

Covid-19 voedselpakketten 
Dank u wel voor uw ondersteuning in dit Coronajaar waarin wij namens u honderden  
voedselpakketten mochten uitdelen aan families van de kinderen. Hun dankbaarheid en 
blijdschap is niet in woorden uit te drukken! 


Iedere donateur of kerkgemeenschap, ook u die anoniem gegeven heeft, heel hartelijk 
bedankt voor uw vrijgevigheid. We hadden iedereen graag persoonlijk bedankt maar 
voor het overgrote deel van de reacties was dat niet mogelijk omdat de bank vanwege 
de privacywet bij een overboeking uw adres niet vermeldt. 

Bij deze dank u wel!!! 

Stichting Masechaba

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!



Masechaba Day Care 
Centre weer open  
Onze dagopvang is weer 
geopend. Een groot feest voor de 
kinderen van Masechaba want 
naast leren, spelen en zingen 
krijgen ze nu weer dagelijks een 
warme maaltijd. Onze dagopvang 
heeft een capaciteit voor 120 
kinderen maar met  ons huidig 
werkbudget kunnen wij nu 60 a 
70 kinderen een veilige haven 
bieden. Een grote wens is 
uitbreiding met een extra klas.  

HOHOHO SURPRISE  

Wat is die kerstman toch een goedzak. Eerst 
zeggen dat er -door corona- geen schoendoos-
verrassingen uit Nederland komen en dan 
ineens toch met een zak vol cadeautjes 
aankomen. 

Wij bedanken alle donateurs die dit mogelijk 
hebben gemaakt. 

Stichting Masechaba



EEN DROOM OF WERKELIJKHEID  

Stel je voor je bent 4 jaar en je hebt geen ouders meer. 
Je mag slapen bij je oma maar er is te weinig geld voor 
voldoende eten. Jij krijgt thuis de schuld van de 
erbarmelijke gezinssituatie en vangt de klappen op van 
je oom. Overdag zwerf je op straat, op zoek naar eten. 
Je voelt je moe en misselijk van de honger. ‘s Avonds 
probeer je niet op te vallen en doe je net alsof je slaapt. 
Dan word je op een morgen wakker en hoor je dat er 
een plekje vrij is bij Masechaba Day Care, een kinder 
dagopvang. Daar leer je lezen, tellen, zingen en mag je 
spelen in een speeltuin. Ook krijg je elke dag een gratis 
maaltijd en heb je geen buikpijn meer. Juf Hester regelt 
dat ook je oma een voedselpakketje krijgt via de Spar. 
Je denkt dat je DROOMT maar het is ECHT waar!! 
Ineens gaat de zon ook voor jou schijnen en heb je 
vriendjes en vriendinnetjes. 

De eerste dag brengt je oma je naar school maar daarna word je door Mpho gehaald en 
gebracht met de speciale Masechaba truck. 

In het begin was het best moeilijk, je hebt nl. wat leerachterstand . Gelukkig is de juf 
geduldig. Je hebt plezier, je voelt je veilig en durf je te dromen om later monteur of 
verpleegster te worden. 

Deze kans kreeg Retumetsi (zie foto) een squatercamp kind die haar diploma heeft 
gehaald en nu naar de grote school mag en graag juf wil worden.  

Wij mogen inmiddels voor ca.60 kinderen zorgdragen. Dit kunnen wij alleen met uw 
steun. Maar er zijn zoveel meer kinderen die ook een veilige plek nodig hebben.  

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans ! 

Helpt u ook mee?

Stichting Masechaba

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!



Masechaba 2022 

Even voorstellen : Peter Ophoff onze nieuwe voorzitter 
Ik ben al sinds 2011 actief betrokken bij het bestuur van Masechaba.  Voor de meeste 
donateurs en vrijwilligers ben ik dan ook niet helemaal onbekend. Rond september 2021 
werd ik benaderd door Bert Koopman met de vraag of ik hem zou willen opvolgen als 
voorzitter. Het zou Bert meer tijd en ruimte geven om zich bezig te houden met 
fondsenwerving. Natuurlijk was ik gevleid dat hij in mij een geschikte opvolger zag en 
toch heb ik niet meteen ja gezegd. Met een eigen bedrijf gespecialiseerd in 
klimaattechniek, een mooi gezin waar ik ook tijd aan wil besteden en inzet als vrijwilliger 
heb ik een druk leven. Maar ik heb besloten deze verantwoordelijke taak op mij te 
nemen.  

Als bestuurslid heb ik in Zuid Afrika gezien wat een 
mooi werk Masechaba doet en hoe belangrijk ons 
werk is voor deze kwetsbare kinderen. We gunnen 
nóg meer kinderen deze kans op een beter leven.  

Wat begon als vriendenclub - die iets goeds wilden 
doen voor 20 weeskinderen - is uitgegroeid tot een 
dagopvang met een capaciteit voor 120 kinderen. 
Ongelooflijk mooi. De komende jaren zullen we dit 
werk voortzetten en gaan we voor de uitdaging om 
alles wat opgebouwd is ook goed te funderen en uit 
te bouwen.  

Een flinke uitdaging waar ik enorm naar uitkijk.  

Ik voel me daarbij gesteund door mijn mede-
bestuursleden Willem Ooms, Rawi Gadjradj en 
natuurlijk Bert Koopman, alle vrijwilligers en onze 
partnerorganisatie Foundation Masechaba in Zuid-
Afrika.  

Ik ben er klaar voor!   

Hartelijke groet, Peter Ophoff 

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

Stichting Masechaba



WERKBEZOEK  

Het kan weer!  
  
Na 2,5 jaar support op afstand is Bert Koopman dit voorjaar naar Zuid-Afrika gevlogen.  
Eindelijk is een werkbezoek aan ons Day Care Centre weer mogelijk. 
Zo fijn iedereen weer in “levende lijve” te zien en te spreken. De dagopvang draait na de 
lockdown weer op volle toeren. Trots op onderwijzers en team vrijwilligers!   

Stichting Masechaba



Tijdens ons werkbezoek zijn schilderwerkzaamheden in volle gang.  

Na 13 jaar is het hoogtijd voor een likje verf   in lokalen van onze dagopvang. En wat 
hebben we weer een geluk dat mankracht en materiaal allemaal GRATIS krijgen van 
Bennie Bennas. Bert is al samen met Graham Bishop en Hester Jonker  even wezen 
kijken (zie foto). We zijn benieuwd naar het eindresultaat maar dat het mooi wordt weten 
we zeker. Dank je wel Bennie   

Stichting Masechaba

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!

https://www.facebook.com/bert.koopman?__cft__%5B0%5D=AZWVM8e5xgtok1ejqsL6fHMbX9ezd75vdyne6A0fkD2dlMMr3JSNjxerTKlUxbYcbHXMuxWbkBC8LzDEXy88lpnWkigH7fRseNJNPKfUQbgUfZEmeCXoj7JObZjJbDkVcpoHwdbgbBL_ahdW2jlimmwup_0wagrNSzGgoJGUbJBcHdxDRje1MpTQMryZxaFfAcMwJUvmDF_t8sFlDkvp9_56&__tn__=-%5DK-R


Tijdens de lockdown (sluiting dagopvang) hebben onze vrijwilligers in Zuid-Afrika 
voedselpakketten uitgedeeld aan arme (pleeg) gezinnen. Hierdoor hebben ook de 
meest kwetsbare en zieke kinderen de corona-periode redelijk doorstaan. Dit is voor ons 
de bevestiging dat ons werk er toe doet. Het geeft veel voldoening om het verschil voor 
deze kwetsbare kinderen te kunnen maken.   

De Masechaba-challenge 2022.  

In 2022 staan we voor de uitdaging om 25.000 euro in te zamelen om de dagopvang 
voor 60 a 70 kansarme (wees) kinderen te waarborgen.  

Help ons en wordt donateur!  Samen met andere donateurs geeft u de kinderen van 
Masechaba een veilige plek om op te groeien, te spelen en te leren.  

Uw donatie wordt besteed aan: onderwijs, medische begeleiding, dagelijks een gezonde 
maaltijd, beveiliging, educatie-materialen, onderhoud gebouw, verzekering, benzine 
truck, groentetuin etc.etc. 

Elk kind heeft het recht op een veilige plek, onderwijs en gewoon kind te zijn.  

Stichting Masechaba

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

MASECHABA DAY CARE CENTRE 
Masechaba Day Care Centre bied een veilige plek aan kinderen die besmet zijn met 
HIV of aids of uit een zeer arm gezin komen, zoals kinderen uit de squattercamps. 

De kinderen krijgen op de dagopvang naast goed onderwijs  een warme maaltijd, 
medische begeleiding, therapie, veiligheid en liefdevolle aandacht. 

MASACHABA-CHALLENGE 2022 

25.000 EURO 

Doet u mee?  

Ja ik doe mee 

(klik hier)

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


LEUKE INITIATIEVEN VAN DONATEURS 

MY OLD PIANO 

Jan Wals heeft met Ger (zijn  zangmaatje in 
het Amsterdams Havenkoor ) een oude 
piano gratis opgehaald en daarna verkocht 
via internet. De heren hebben samen een 
leuke middag gehad en de opbrengst van 
€150,00  gaat naar de Stichting 
Masechaba.  Top Actie! 

VERKOOP HAPJES DA VINCI 
COLLEGE   

Ook dit jaar dragen de leerlingen 
van Da Vinci hun steentje bij aan 
Masechaba.  Alle klassen 
presenteerde hun opbrengsten 
van kleine projectjes van 
verschillende vakken.(liedjes, 
gedichten, tekeningen en 
dansjes). Alle leerlingen namen 
een paar hapjes mee die op deze 
avond werden verkocht voor 
Masechaba. Mooie opbrengst 
van 1.160 euro!! 

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

Stichting Masechaba



LUDIEKE DONATIE VAN FAM. 
HIBMA 

54 jaar lang was Hans Hibma 
eigenaar van gelijknamig 
tegelzetbedrijf in Purmerend. Recent 
is hij gestopt en doneert nu voor elk 
jaar dat hij heeft gewerkt 10 euro aan 
Masechaba. De 540 euro komt 
volledig ten gunstige van dagopvang 
Masechaba. 
Super bedankt !! 

JARIG STEL  

Bob en Martine werden  dit jaar samen 110 jaar oud en gaven een geweldig 
verjaardagsfeest. In plaats van cadeautjes vroegen zij alle gasten geld te geven voor 
Masechaba Day Care Centre. Opbrengst 2.775 euro.  

Fantastisch wat een mooi initiatief! 

Stichting Masechaba geeft kansarme kinderen een kans!

Stichting Masechaba



FEITEN 

Hoewel de situatie in Zuid-Afrika dit jaar weer iets beter is dan vorig jaar, is de 
werkeloosheid onder de bevolking enorm. Zowel gekleurd als blank, velen zijn hun 
baan door de pandemie verloren.  

Nergens in de wereld ligt de werkloosheid hoger dan in Zuid-Afrika. Volgens persbureau 
Bloomberg is het werkloosheidspercentage het tweede kwartaal van dit jaar gestegen 
naar 44,4 procent.   

ARMOEDE IS NIET ZWART WIT  

Het beeld dat wij in Nederland hebben dat alleen gekleurde mensen arm zijn in Zuid-
Afrika is al jaren een misvatting. Er is ook veel armoede onder de blanke bevolking. Dit 
hebben wij wederom ervaren tijdens onze noodhulp -voedselpakketten actie in 2021.  

DENK NIET WIT DENK NIET ZWART MAAR IN DE KLEUR VAN JE  HART 

Kinderen mogen vanaf hun derde naar de kleuterschool in Zuid-Afrika. Alleen zijn er 
maar heel weinig kleuterscholen, dus het aanbod is schaars.  

Het Masechaba Day Care is er speciaal voor weeskinderen en zeer arme kinderen. in 
de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Om omgekeerde apartheid tegen te gaan stellen wij onze 
dagopvang ook open voor zeer arme blanke kinderen. Masechaba betekent per slot 
van rekening Moeder voor iedereen. (Mother of People)   

Een kind zit gemiddeld 5 jaar op onze dagopvang. Met de huidige personele bezetting 
vangen we  nu ca 60 kinderen op. Ons doel is om 1 extra onderwijzeres in dienst te 
nemen zodat we 70 kinderen een veilige haven kunnen bieden.   

Helpt u mee ?  



TOT SLOT  
Wat mogen wij blij zijn dat het goed gaat met de kinderen en onderwijzers op onze 
dagopvang. Ze zijn veilig, krijgen eten, liefdevolle aandacht en natuurlijk onderwijs.  

Ik vind het heel bijzonder om iedere keer weer te merken dat zoveel mensen onze  
stichting een warm hart toedragen. Hartverwarmend!   

Wij willen alle vrijwilligers en sponsoren bedanken die zich belangeloos inzetten voor de 
kinderen van Masechaba.  

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

Het is geweldig!   

Met vriendelijke groet, 

Peter Ophoff  
voorzitter Stichting Masechaba Nederland 



Stichting Masechaba Nederland p/a Antwerpenhaven 101  Purmerend www.masechaba.com

DOET U MEE ? 

GEEF KANSARME KINDEREN EEN BETER LEVEN!  
Dat kan al voor 0,27 ct per dag.  

SPEELTUIN

MEDISCHE BEGELEIDING

WARME  MAALTĲD

ONDERWĲS

Uw donatie besteden wij aan educatie-middelen, eten en drinken, medische begeleiding, salarissen 
onderwijzers, tuinman en kokkin, keukenmateriaal, groente-zaden, onderhoud gebouw, benzine voor de truck om 
kinderen veilig van en naar school te brengen,  speelgoed, ondergoed, verzekering en beveiliging en ons 
voedselprogramma op scholen . Kortom alles wat nodig is om de kinderen dagelijks voeding, 
onderwijs en stabiele liefdevolle omgeving te bieden. 

LIEFDEVOLLE AANDACHT

Liever eenmalig doneren? 
Dat kan natuurlijk ook  

via onze website: www.masechaba.com/doneer

VEILIGHEID

VOEDSELPROGRAMMA

HELP ONS EN WORDT DONATEUR! 

STREEFBEDRAG 2022 = €25.000,- 

Help ons en wordt donateur voor  € 8,33,- per maand of geef jaarlijks € 100,-

Als u 0,27 ct per dag kunt missen geeft u de kinderen van Masechaba een stabiele 
en liefdevolle plek om op te groeien.  

Ook draagt u bij dat c.a. 1000 kinderen een warme maaltijd krijgen via ons 
Voedselprogramma op scholen in de regio.  

http://www.masechaba.com
http://www.masechaba.com
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Donatie formulier Stichting Masechaba 

Donatie bedrag 

Bedrag € 

Periode eenmalig* per maand per kwartaal per halfjaar per jaar 

Uw rekeningnummer 
(IBAN) NL 

* Eenmalig donatie kunt u ook rechtsreeks overmaken op het rekeningnummer van 
Stichting Masechaba: IBAN NL41ABNA 0816502560 (BIC/SWIFT: ABNANL2A) 

Mijn gegevens 

Voorletters M V 

Achternaam 

Straat en 
huisnummer 
Postcode en 
woonplaats 

Email 

Telefoonnummer 

Ja, ik geef Stichting Masechaba toestemming om bovenstaand bedrag eenmalig van mijn rekening af 
te schrijven. 

Ja, ik machtig Stichting Masechaba om bovenstaand bedrag doorlopend tot wederopzegging van mijn 
rekening af te schrijven. 

Handtekening _____________________________ 

U kunt dit formulier sturen naar: Blijf op de hoogte! 

Ja, ik ontvang graag Stichting Masechaba / Koopman Optiek 
t.a.v. Bert Koopman 
p/a Kaasmarkt 1 ,1441 BG Purmerend 

Masechaba nieuws per email! 

Of mail uw formulier naar: secr.masechaba@gmail.com 

Voor doneren met belastingvoordeel kijk op www.masechaba.com 
ANBI-Status 
RSIN : 821425043 



  
 

Masechaba verlegt grenzen. Helpt u mee? 

Met uw steun worden onzichtbare kinderen namelijk weer zichtbaar! 

Doneren kan op drie manieren: (www.masechaba.com) 

1. Eenmalige schenking: Uw donatie kunt u online overmaken via Ideal of overboeking. Wilt u liever rechtstreeks 
een bedrag over maken? Dan kunt u het bedrag overmaken naar onze rekening: 

NL41ABNA 0816502560 t.n.v. 
Stichting Masechaba (BIC/SWIFT: ABNA2A). 

2. Incasso: U geeft ons toestemming voor incasso (eenmalig of per periode). Gebruik daarvoor ons 
       donatieformulier. De machtiging of periodieke betaalopdracht kunt u stoppen wanneer u maar wilt. 

3. Periodieke schenking- 100% belastingvoordeel: Via een schenkingsovereenkomst kunt u op een structurele 
manier meehelpen en doneren. (100% aftrekbaar) 

Wist u dat periodiek schenken voordeliger is dan maandelijks een bedrag doneren? Meer weten? Kijk dan even op 
onze pagina doneren met belastingvoordeel (zie masechaba.com) 

Het donatieformulier of het schenkingsformulier kunt u opsturen naar: 

Stichting Masechaba / Koopman Optiek 
T.a.v. Bert Koopman 
p/a Kaasmarkt 1 ,1441 BG Purmerend 

Of mail uw formulier naar: secr.masechaba@gmail.com 


	
	
	
	


