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Ik was 20 jaar toen mijn ouders in 1949 met 
hun gezin emigreerden naar Zuid-Afrika.
We kwamen in de Paarl te wonen en geno-
ten van “die Boland”, het schitterende wijn-
bouw en fruitteeltgebied..
De Afrikaanse taal, verwant aan het 
Nederlands, namens we vrij gemakkelijk 
over en we voelden ons thuis.
De omgeving verkennend kwamen we via 
Worcester ook in het mooie dorp Montagu 
terecht. We kochten er gedroogde vruchten 
en we ontdekten ook iets van het terzijde ge-
legen woonoord Ashbury. Daar heerste ar-
moede en schaarste. Dat hield ons bezig en 
desondanks vervolgden we onze weg.

Met elkaar verbonden
Aan die jaren terugdenkend is het bijzonder dat ik nu, 65 jaar later, 
weer contacten heb met dat dorp in de Kaap en met zijn bewoners, 
door middel van het werk van de stichting Nieuwe Horizon. De stichting 
die zich al vele jaren inzet om aan de mensen in achterstandssituaties en 
armoede in dit dorp hulp en steun te bieden. En hen stimuleert om door 
ontwikkeling en groei te komen tot meer eigenwaarde en zelfstandigheid.
Met respect denken we aan de mensen die de stichting hebben opge-
richt en aan hen die in bestuursverantwoordelijkheid het werk hebben 
gedragen en uitgebouwd. De grote betrokkenheid is gebleven en nog 
steeds zijn velen trouw en actief. 
Zonder de trouw en royaliteit van donateurs, vrienden en belangstel-
lenden zou het werk. dat wordt gedaan niet lukken. Zeker ook niet zon-
der een krachtig bestuur. Ik noem hun namen met grote waardering en 
dankbaarheid:
Ricky Lentink-Berghuis, secretaresse, Freek Weelink, penningmeester 
en Leo van de Sande, bestuurslid, die samen met zijn vrouw Sanja in 
Montagu woont, dicht bij het centrum van alle werk. Bestuursleden die 
vanuit een gelovig idealisme met veel trouw en verantwoordelijkheid 
bijdragen aan het groeiende welzijn van de bewoners van Montagu/
Ashbury.
Jarenlange achterstand is niet in een korte tijd te veranderen, Maar alles 
wat gedaan wordt vanuit christelijke naastenliefde houdt zijn waarde en 
in het omzien naar elkaar groeit de verbondenheid.
Vanuit die intentie werkend mogen we ook in dit nieuwe jaar heil en 
zegen verwachten.

Theo de Kok, voorzitter

Bezoek ook onze
vernieuwde website:
www.nieuwehorizon.nl



In 2013 zijn Jannie en Selestien Moses op eigen initiatief begonnen met het organiseren van een ouderen-ochtend. Een 
mooi gebaar naar een groep mensen, waarvoor in Ashbury niets georganiseerd wordt. Eén ochtend in de week komen een 
20-tal oudere dames en enkele heren bij de Nieuwe Horizon Gemeenschapszaal en drinken daar koffie of thee. Selestien 
heeft gezorgd voor een mooi gedekte tafel met serviesgoed, dat zij gekregen heeft voor haar prestaties als Mama Afrika. 
Selestien bakt ook telkens iets lekkers. 
Een programma is er eigenlijk niet, maar er worden volop “stories” verteld, toneel gespeeld en uit volle borst liedjes gezon-
gen. Stories en liedjes uit een ver verleden. De Nieuwe Horizon heeft veel waardering voor dit sociale gebeuren voor een 
groep van mensen, die toch al niet vaak verwend worden!

Ouderen-ochtend

In Robertson is een muziekschool “Ad Libitum” genaamd. 
De oprichters zijn vader Martin Booysen en zijn zoon 
Marvin. Zij zijn er in relatief korte tijd in geslaagd om 
een kwalitatief goede muziekschool te realiseren en twee 
maanden geleden hadden zij een grote muziekuitvoering. 
Sanja van de Sande woonde het concert bij en was zeer 
enthousiast over het gebodene. Vooral een 17-jarig, solo 
zingend meisje trok haar aandacht en kwam haar enigs-
zins bekend voor. Na het concert werd pas duidelijk wie 
die zangeres was. Het bleek Stacey Lewis te zijn. Stacey 
maakte als 12-jarige in 2012 deel uit van de muziekgroep 

van de Nieuwe Horizon  en 
speelde eerst blokfluit en 
daarna sopraan-saxofoon. 
Maar niet alleen weinig 
gemotiveerde en  wegblij-
vende kinderen speelden 
ons parten. Ook de instru-
menten lieten nogal eens 
een valse noot horen. 
Uiteindelijk bleef een vier-
tal jonge muzikanten over 
en Stacey was er één van. 
Sanja nodigde Stacey 
uit voor een gesprek en 
daarin vertelde zij, dat zij 
zich erg graag verder wil 
bekwamen in muziek en 
toneel. De kosten van les-

sen bij de muziekschool kan zij echter niet betalen. Ook 
wil zij graag gaan studeren aan een middelbare school 
in Worcester, waar de vakken muziek en drama tot het 
lespakket behoren. Iemand, die zo’n volhouder is, verdient 
het om geholpen te worden en na overleg met het be-
stuur kon Sanja meedelen aan Stacey, dat zij op kosten 
van de Nieuwe Horizon lessen mag gaan nemen bij de Ad 
Libitum-muziekschool. 
Verder gaan we proberen om haar op de middelbare 
school in Worcester te krijgen. Zij moet daarvoor wel 
eerst nog auditie doen. We zijn daarom al gedurende een 
maand drie uur per week bezig om haar voor te bereiden 
op die auditie. Sanja werkt vooral aan de algemene muzi-
kale vorming en toneel. Ondergetekende probeert Stacey’s 
vaardigheid op de saxofoon te vergroten. Als zij aangeno-
men wordt, is zij de eerste persoon, die deel uitmaakt van 
twee Nieuwe Horizon-projecten: het muziekproject en ook 
het studentenproject!

Leo van de Sande

Stacey Lewis



Vaardigheidsproject:

Voor de kinderen, die geen mogelijkheid hebben om het 
middelbaar onderwijs te volgen, is er nauwelijks vervolg-
onderwijs. Zuid-Afrika heeft een ernstig tekort aan goed 
opgeleide vaklieden. De plannen van de Overheid om 
technisch beroepsonderwijs te realiseren zijn er wel, maar 
de uitvoering gaat erg traag. Als gevolg daarvan zitten 
grote groepen jongelui zonder werk thuis of hangen rond 
op straat. De Nieuwe Horizon wil een opleidingstraject 
voor werkloze en gehandicapte jonge mensen beginnen. 

Onze beheerder, Jannie Moses, verzorgt sinds novem-
ber 2015 op eigen initiatief een cursus basisvorming om 
te lang thuis zittende jongeren voor te bereiden op een 
mogelijke job. De werkeloze jeugd is moedeloos geraakt 
door hun uitzichtloze situatie en heeft daardoor een ne-
gatief zelfbeeld en een slechte werkhouding. Daar moet 

deze training verandering in brengen. Ook verzorgt 
Jannie vaardigheidscursussen, zoals: computergebruik,  
houtbewerking, metaalbewerking, tuinonderhoud en een 
bakkersopleiding. Naast een theoretische opleiding kent 
elk traject ook een praktisch deel, waarbij  stage gelopen 
gaat worden bij aannemers, hoveniers, restaurants,etc. Wie 
de cursus met goed gevolg afsluit, krijgt een “Sertifikaat”, 
een diploma, waarmee de kans op vast werk aanzien-
lijk toeneemt. Een mooi succes werd in november 2016 
behaald toen een tiental geslaagde cursisten in dienst 
genomen werd door een groot constructiebedrijf, dat 12 
laagwaterbruggen in de omgeving van Montagu bouwt. 
Dit vaardigheidsproject wordt door de Nieuwe Horizon 
met grote interesse gevolgd en sinds 2015 zowel financieel 
als materieel ondersteund.

De multifunctionele zaal van het
Nieuwe Horizon Gemeenschapscentrum

Een aantal dagen van de week geeft Jannie Moses les in 
de grote zaal. Een deel van de les is theorie en daarna 
volgt de praktijk. Dit betekent dat de leerlingen o.a. tim-
meren, metselen en lassen.
Dat deze zaal meer mogelijkheden biedt zie je op de 
foto’s. Selestien en Jannie Moses verhuren deze zaal ook 
voor feesten. In Asbury worden een 21e verjaardag, een 
verloving, een huwelijk en ook huwelijksjubilea groots 
gevierd. Voor deze feesten wordt de zaal prachtig “aan-
gekleed” en worden lange tafels mooi gedekt met witte                                                   
tafellakens met gekleurde lopers, mooi glaswerk en bor-
den en bestek. De materialen hiervoor zijn geschonken 
door de Clover organisatie.
Zelfs de stoelen krijgen een witte hoes met strik. Ook wordt 
de zaal versierd met bloemstukken en lichtjes. Selestien 
verzorgt meestal ook de catering en maakt dan salades en 
hapjes voor groepen van 70 of 80 mensen. Ze krijgt hierbij 
hulp van een aantal vaste medewerksters. De tafellakens 
worden na elk feest gewassen en de gehele aankleding 
na drie keer te zijn gebruikt. Alles moet dan ook wor-

den gestreken. Met organiseren van deze festiviteiten zijn 
Selestien en Jannie intussen zo bekend geworden dat zij 
regelmatig worden gevraagd om ook op andere plaatsen 
een zaal mooi “aan te kleden”.

Ricky Lentink



Wilma Christoffels
Dit voedsel wordt door Sanja op 4 adressen in Ashbury uitgedeeld bij 
vrouwen, die zich over de haveloze kinderen ontfermen. Ze worden 
door hen verzorgd: kleren hersteld, haren gewassen en ze krijgen 2 
keer per dag te eten. Van het door Nederlanders gesponsorde geld 
wordt o.a. shampo, zeep en waspoeder gekocht en ook boter, jam, 
pindakaas en vis.

Bedelende kinderen:
Bedelende kinderen zijn er óók in Montagu. Je ziet ze rondhangen bij een tankstation en supermarkten. Onverzorgd, op 
blote voeten en in versleten kleren vragen zij om geld. Winkelende volwassenen en zeker ook toeristen geven vaak uit 
medelijden wat geld en houden op deze manier - zonder het te beseffen - een verkeerd gedrag in stand. Deze bedelende 
kinderen gaan niet naar school en halen tot meer dan 100 Rand per dag op. Een bedrag, dat bijna gelijk is aan het dagloon 
van een tuinman of huishulp! Het op deze manier verkregen geld wordt meestal omgezet in drank en drugs. Ze komen in 
contact met verkeerde mensen en zo raken deze kinderen van kwaad tot erger.  
Gelukkig zijn er burger-initiatieven om deze kinderen van de straat af te houden en in de school te krijgen. Sanja van de 
Sande mag 3 keer per week bij supermarkt Spar het overgebleven brood van de vorige dag afhalen om uit te delen in het 
township Ashbury. Soms is er zelfs wat macaroni, frisdrank en chips over.

Helpende handjes:

Stichting ‘Nieuwe Hori-
zon’ is ook volgens de 
fiscus een goed doel. 
Voor giften en legaten 
zijn we geen belasting 
verschuldigd en voor u 
zijn de giften aftrekbaar. 
De stichting is opgeno-
men op de ANBI lijst van 
de fiscus (www.anbi.nl)

Bedrijven en instanties die de stichting
in 2016 hebben ondersteund:
OCB Bouw BV Ommen                                                 
BB Trappenfabriek Hattem Rozendal Electro World Heerde
Expositie Mw De Badts Marle Schildersbedrijf Reijnders te Ommen 
Bungalowpark Hoge Hexel Wierden Schildersbedrijf Saman te Rilland   
Euregio Zonwering uit Vriezenveen IJsselbouw BV  Ommen
Firma Joostema uit Wapenveld Thermoware EPS Mach. te Barneveld  
Holding Maatschappij Roosdom Tijhuis uit Rijssen W. van Werven Zuivelhandel uit Epe
Horst Installatietechniek te Wapenveld Waardzicht International uit Rijnsburg
Houtvezelbedrijf Fikse te Nijbroek Willpro Technology uit Ommen
De Walsmachinist Hardenberg VV Maranatha uit Ommen     
Stichting ‘Solino’ Nieuwleusen Ned. Prot. Bond Afd. Heerde
Stichting ‘Novel’ Heerde Diac. Prot. Gemeente Duivendrecht
Stichting Viattence Heerde  St. Oorsprong Doel en Zin Baarn 

Behalve genoemde bedrijven en instanties zijn er nog een groot aantal particulieren
die vanwege hun betrokkenheid bij onze Stichting ook in 2016 dit lieten blijken door een gift.
Wij willen al onze donateurs van harte bedanken voor hun ondersteuning.


