
 

 

Jaaroverzicht van de Stichting Nieuwe Horizon over 2016. 

Kinderproject: 
Het aantal kinderen, dat ondersteuning krijgt, is in januari 2016 verminderd van 36 naar 20. 
Schoolgaande kinderen krijgen 2 keer per schooldag een maaltijd. Zij komen niet vaak meer bij 
Selestien Moses om hulp te krijgen. De overgebleven (deels gehandicapte) 20 kinderen krijgen nog 
ondersteuning. 
 
Ouderencontact: 
Oudere mensen zijn een vaak “vergeten groep”. Jannie en Selestien Moses organiseren daarom 
regelmatig op donderdagochtenden een bijeenkomst, waar gemiddeld 25 personen op komen 
dagen. Onder het genot van koffie en thee met door Selestien en de cursisten van de bakkersgroep 
gebakken cake, worden verhalen verteld, liedjes gezongen en toneel gespeeld. Zo krijgen deze 
mensen enige afleiding en vooral sociaal contact. 
  
Besigheidsklas: 
Zuid-Afrika zit te springen om vaklui, maar technische scholen zijn er nog niet veel. Jannie Moses is 
daarom met cursussen besigheidsklas geheel op eigen initiatief gestart en wij juichen dit van harte 
toe. Hij heeft hiervoor lessen gevolgd en een diploma gehaald  bij de Overheidsorganisatie Seta in 
Grabouw.  Hij biedt de volgende cursussen aan: computerles, houtbewerking, metselen, tuinwerk en 
brood bakken. De groepen bestaan uit 7 tot 10 deelnemers. Dankzij de cursussen van de 
besigheidklas, die door Jannie Moses wordt gegeven vanaf oktober 2015, zouden een aantal 
studenten vanaf half januari 2016 stage gaan lopen in restaurants, B & B’s en winkels in Montagu en 
directe omgeving. Helemaal van de grond is dit niet gekomen. Er zijn helaas niet voor alle cursisten 
stageplaatsen gevonden. Een flink succes werd wel behaald in de periode september 2016-februari 
2017. In september werd Jannie Moses benaderd door een groot wegenbouwbedrijf met de vraag of 
hij mensen beschikbaar had, die konden helpen bij de aanleg van “laag water bruggen” in de regio. 
Een twaalftal cursisten vond zo een tijdelijke job bij dit constructiebedrijf. Dit bood deze mannen een 
prima kans om werkervaring op te doen, waardoor de kans op een baan groter werd. Jannie Moses 
gaat weer met nieuwe cursussen beginnen. Voor de vaardigheden die hij zelf niet beheerst, maakt hij  
gebruik van gepensioneerde of werkeloze vakmensen. In de praktijk blijkt dit moeilijk. Deze 
vakmensen verwachten een nogal hoge vergoeding. Ook is de regelmatige opkomst  van deze 
vakmensen een probleem. 
 
Studenten: 
Onze studente Whitney  Basson heeft haar opleiding voor onderwijzeres afgerond en is in januari 
2016 aan haar eerste baan begonnen. Zij heeft een vaste aanstelling aan een lagere school in 
Worcester gekregen. Haar diploma kreeg zij eind april uitgereikt. Grote onlusten, die begonnen in 
augustus 2016 hebben geleid tot vernielingen op de universiteiten. Colleges konden niet doorgaan. 
Examens konden niet afgenomen worden. Door het niet uitbetalen van de studiebeurzen kwamen 
studenten in de problemen. Dat was ook het geval met twee studenten  van de Nieuwe Horizon en 
de Stichting heeft hen geholpen door een bedrag te lenen, wat later – na de uitbetaling van de 
studiebeurzen – terug betaald gaat worden.  Gelukkig hebben we hen daardoor kunnen helpen hun 
studie voort te zetten. In juni behaalde Chanville Triem zijn diploma Leerkracht Voortgezet Onderwijs 
en ook hij heeft een tijdelijke baan gevonden. Eén van onze “oud-studentes”,  Susara Lambert, die als 
onderwijzeres werkzaam is in Montagu, heeft tijdens de vakanties en de weekenden een 



vervolgstudie gevolgd aan de universiteit en behaalde daar het diploma “Honour Bachelor of 
Education”. 
 
Bestuur: 
In november/december waren 3 van de 4 bestuursleden  van de Stichting in Montagu: Leo als 
inwoner van die plaats en Freek en Ricky om vakantie te houden.  Dit werd niet alleen vakantie, maar 
er is ook een werkbespreking geweest en vooral  hard gewerkt aan de vernieuwing van de website.     
Het is nog niet helemaal compleet en vlekkeloos, maar we durven nu  weer te verwijzen naar de 
website als we vragen krijgen over de Stichting Nieuwe Horizon. 
 
Muziekproject: 
2016 Was geen goed jaar voor dit project. Er bleven slechts een drietal jongelui over, die lessen 
kregen van Jazzmuzikant Jannie van Tonder. In november kwam één van die drie, Stacey Lewis,  met 
een verzoek aan de Stichting om te helpen met het verwezelijken van haar droom: studeren op een 
middelbare school in de vakken muziek en drama. Sinds januari 2017 volgt zij lessen muziek en 
drama in Worcester en de Nieuwe Horizon helpt haar in pricipe tot eind 2018. 
 
Het Bestuur. 


