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Onderwijsontwikkeling 
van groot belang

Het departement van Onderwijs geeft niet altijd thuis als het om fi nanciële ondersteuning gaat. Daar waar er gaten 
vallen in het onderwijsveld en de lokale gemeenschap een beroep doet op onze stichting kunnen we gelukkig 
bijspringen. Twee van onze bestuursleden in het veld op locatie, brengen verslag uit van 2 van onze (ex) studenten.

Op 10 september ontvingen wij een 
noodkreet om fi nanciële hulp van de 
Baden Primêr (lagere) Skool in het 
buitengebied van Montagu. Mevrouw 
Snyman, het hoofd van de school, deel-

de mee, dat de kleine school gedurende 
het schooljaar 2021 een onderwijsassis-
tente in dienst kon nemen dankzij een 
sponsor, die het salaris van R.2000 (€ 115) 
per maand betaalde. De onderwijsas-
sistente Casey-Lee Wiltskut heeft gedu-
rende het hele schooljaar bewezen van 
heel veel waarde te zijn voor de school. In 
feite is zij zelfs onmisbaar. Helaas moest 
de sponsor stoppen met betaling en het 
schoolbestuur kan Casey-Lee onmoge-
lijk uit eigen middelen bekostigen. Naast 
haar werk op school studeert Casey-Lee 
bij Unisa in deeltijd om een volledig be-
voegd leerkracht te worden. In de be-
stuursvergadering van september heeft 
het bestuur van de Nieuwe Horizon be-
sloten om in principe tot fi nanciële on-
dersteuning bereid te zijn. Om kennis te 
maken met de school, het personeel en 
vooral ook Casey-Lee, hebben NH-secre-
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Baba gevier
Op 17 november jongstlede werd “Prematuur-dag” gevierd in het Montagu hospital. Het onderstaande artikeltje was te lezen 
in De Gazette, het regionale weekblad voor de Langeberg gemeenten waaronder Montagu valt. 

De directe betrokkenheid van onze stichting met de Jakes Gerwelschool 
is per december 2021 beëindigd. Er is nu een einde gekomen aan het 
dagelijkse leerlingenvervoer van Ashbury naar de Jakes Gerwelschool 
in Bonnievale en terug. 

Vijf Ashbury-leerlingen, die de vaardigheidsrichting gekozen hadden, wa-
ren al klaar in december 2020 en de laatste drie leerlingen volgden in 2021 
de hoofdstroom en waren helemaal klaar in november. Zij deden alledrie 
eindexamen middelbare school (hier Matriek genoemd) en dan wordt er 
gefeest. Dat is in Zuid-Afrika een spektakel van de eerste orde. Lopen leer-
lingen er in hun vrijetijd nogal eens shabby gekleed bij; tijdens het Matriek-
feest kun je ze door een ringetje halen zo fraai zijn ze uitgedost. Jongens 
en meisjes zijn bijna onherkenbaar fraai gekleed en wie zelf door gebrek 
aan geld geen chique kleding in huis heeft, kan voor niet al te veel geld 

feestkleding huren. De eindejaars 
leerlingen van de school in Bonnie-
vale hielden in november hun Ma-
triekfeest en “onze drie leerlingen” 
waren daar natuurlijk ook present. 
Van de directeur ontvingen we 
enkele foto’s. Een waardig afscheid 
voor alle geslaagden !

Prematuur-dag, wat op Woensdag 17 November gevier is, 
het nie ongesiens by die Montagu-hospitaal verbygegaan nie. 
Die personeel het pers as aksentkleur gebruik om aandag 
op dié dag te vestig. “Ons probeer altyd om die mammas 
positief te inspireer,” sê suster Gwen du Toit. Babas wat te 
vroeg gebore word (vóór 37 weke se ouerdom), kan verskeie 
gesondheidsuitdagings hê. Suster du Toit sê hulle kyk uit vir 
tekens van nageboorte-depressie by veral tienermeisies 

wat geboorte skenk. Wanneer ma en baba huis toe gaan, 
gee die hospitaal ’n babasak saam. Die sakke word deur die 
“Hug a Baby-projek’ van Sanja van de Sande met sponsoring 
door die Nieuwe Horizon geskenk. Dit is belangrik dat babas 
in die eerste 1000 dae van hul lewe (die tyd van bevrugting 
totdat die kind twee jaar oud is) liefde, sorg en goeie voeding 
kry, sodat hulle kan groei, ontwikkel en hul volle potensiaal 
kan bereik. 

Hug-a-Baby project
Alle winkels met babykleding en toiletspulletjes zijn in-
middels bezocht door Sanja van de Sande. Er is weer een 
fl inke voorraad aangelegd voor de komende maanden.
Dankzij de zeer gewaardeerde fi nanciële ondersteuning 
door de Open Hofkerk gemeente Katwijk aan de Rijn kan 
het Hug-a-Baby project en het Tienerproject van Selestien 
Moses in 2022 weer gecontinueerd worden !

Voortgang van onze studenten Afscheid van de 
Jakes Gerwelschool

Dank aan alle 
donateurs en 
sponsoren voor de 
fi nanciële bijdragen 
in het afgelopen jaar. 
Uit jullie bijdragen 
spreekt vertrouwen.

Met die bijdragen 
kunnen we ons werk 
en inspanning ter 
plaatse maximaal 
leveren. 
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Gerard Doggen
Penningmeester
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Doe je kleine stukje goed, daar waar je bent

www.nieuwehorizon.nl

taris Ricky Lentink (op vakantie in Zuid-
Afrika) en Leo van de Sande, NH-bestuur-
der in Montagu een bezoek gebracht aan 
de Baden Primêr Skool. Een afspraak werd 
geregeld en op maandag 15 november 
werden we welkom geheten door me
vrouw Snyman. Naast hoofd is zij één 
van de drie leerkrachten die werkzaam 
zijn op deze kleine, landelijk gelegen 
lagere school. Er wordt lesgegeven aan 
48 leerlingen in de leeftijdscategorie 
van 4 t/m 12 jaar. Het gebouw lijkt goed 

onderhouden te zijn en de klaslokalen 
zien er leervriendelijk en goed georga-
niseerd uit. Naast het aanleren van de 
noodzakelijke cognitieve vaardigheden 
wordt er ook veel aandacht besteed aan 
het bijbrengen van normen en waar-
den. Elke maand staat in het teken van 
een bepaald thema. Onderwerpen zijn 
o.a: respect, zelfvertrouwen, toewijding. 
De leerlingen reageren vriendelijk en 
beleefd en wekken bij ons de indruk 
graag naar deze school te gaan. De 

taken van de drie leerkrachten zijn als 
volgt verdeeld: De kleuterleerkracht is 
bezig met de jongste kinderen van 4-5 
jaar in de zogenaamde R-afdeling. De 
tweede leerkracht werkt met drie jaar-
groepen (1-2-3) in één klaslokaal en het 
schoolhoofd geeft zelf alle dagen les in 
de hoogste drie leerjaren 4-5-6. (9-12 jr). 
Deze manier van werken met combina-
tiegroepen functioneert goed, maar is 
uitermate zwaar voor de leerkrachten. 
Het Departement van Onderwijs geeft 
niet meer fi nanciële middelen om een 
extra-leerkracht in dienst te nemen. 
Na ons bezoek aan de school en de 
kennismaking met de leerkrachten en-
Casey-Lee zijn wij volledig overtuigd van 
de onderwijskwaliteiten van Casey-Lee 
Wildskut en de grote betekenis die zij 
heeft voor de Baden Primêr School. De 
ondergetekenden geven een positief 
advies aan het bestuur van de Nieuwe 
Horizon. Dit project is het absoluut 
waard om gesteund te worden door 
onze Stichting.

Ricky Lentink 
Secretaris St. Nieuwe Horizon
Leo van de Sande 
Bestuurslid ter plaatse (Montagu)

Baie dankie vir 2021 Verslaggie van 
Jannie en Selestien Moses

Sociaal maatschappelijk 
werken en ondersteunen

Erstens: Ons wens aan u hulle ‘n wonder-
like nuwe jaar toe en mag gesondheid, 
geluk en geloof u vergesel op hierdie 
2022 pad. Uitgelê met die rooi mat van 
voorspoed, gesaai met roosblomme van 
geluk en somers-sambrele van besker-
ming. Hoop u geniet elke dag hiervan.

Tweedens: Baie dankie vir 2021 en die 
afgelope jare vir u hulle se ondersteu-
ning en persoonlike besorgdheid oor 
ek en Selestien en ons kinders. Son-
der julle sou ons dit nie kon maak nie. 
Dankie dat u hulle nugter weet dit is 

nie maklik om ‘n sentrum te bestuur 
in die middel van ‘n gemeenskap waar 
jy as persoon moet alles wees, en al-
mal help om sodoende die trots te 
wees vir my borge en die organisasie.
Dit was nie maklik nie maar ons het dit 
gemaak. Baie dankie vir u aanhouden
de ondersteuning selfs baie jare ver vir 
2022. Ek en Selestien bedank u uit die 
diepte van ons harte. Ja, ons rus maar 
nog uit tot die 15e Januarie 2022 en kry 
so in die agtergrond dinge al reg en doen 
deeglike beplanning vir die projekte en 
die geestelike werk in die nuwe jaar. Dan-

kie vir julle as ons skouers om op te sit, 
hande om ons te help en arms om ons te 
dra. Ek beklemtoon dat as julle nie daar 
gaan wees nie sal dit maar baie moeilik 
wees om die passie en taak voort te laat 
gaan. Kom ons vat hande en maak plan-
ne, werk saam spesifi ek vir die fi nansiele 
druk op ons projekte en dat ons dus nog 
harder kan werk. Hieroor kom kort, kort 
in my State of Projects (SOP) wanneer ek 
u kortliks oor die voorneme van die jaar 
inlig. Hoe relevant nê. You guys are one 
in a million and a million in one.

Lekker dag verder en kom ons bid vir 
mekaar. Baie dankie.

Jannie en Selestien Moses

Hartlike goeie môre, Bestuur, sponsors en families. Ons hoop dit gaan 
baie goed met julle almal. Hiervolg net kort opsomming.

Door de beperkende maatregelen als 
gevolg van de Covid-pandemie kon-
den samenkomsten van groepen men-
sen niet meer plaatsvinden. Alle vor-
men van onderwijs waren gesloten. 
De grotendeels arme kinderen werden 
daar nog eens extra getroffen, want op 
scholen werden elke dag maaltijden 
verstrekt aan alle leerlingen. Nu ze niet 
naar school mochten, misten ze dus 
ook de maaltijden en thuis was daar 
door grote werkeloosheid onder de ou-
ders meestal ook weinig te eten. Toen 
de maatregelen iets minder streng 
werden, begonnen Jannie en Selestien 
Moses met hun Zondagschool-project. 
Twee keer per week konden jonge kin-

deren tot ongeveer 14 jaar naar de Nieu-
we Horizon-zaal komen. Aanvankelijk 
kwamen er veertig kinderen, maar al 
snel groeide dat aantal tot wel 160 kin-
deren per keer. Daar verzorgen Jannie 
en Selestien een heel programma voor 
de kinderen. Er wordt gezongen, toneel 
gespeeld, spelletjes gedaan, maar ook 

houdt de organisatie opvoedende ge-
sprekken en worden verhalen uit de Bij-
bel voorgelezen. De ochtenden worden 
afgesloten met een eenvoudige maar 
voedzame maaltijd. Secretaris Ricky Len-
tink en ondergetekende woonden zo’n 
bijeenkomst bij en keken met verwon-
dering en bewondering naar dit waarde-
volle project. Dat is wat we zo waarderen 
in dit beheerdersechtpaar. Niet bij de 
pakken neerzitten, met weinig midde-
len projecten bedenken en uitvoeren.
Sociaal-maatschappelijk werken binnen 
de problematische gemeenschap van 
Ashbury !

Leo van de Sande

Ons wens vir julle 365 oomblikke van geluk Een vir 

elke dag van die komende, nuwe jaar. Ons wens 

julle 'n jaar toe met baie lig. En veral positiewe 

dinge, indien moontlik. Met liefde, vriendskap, 

goeie gesondheid en geluk. Dan kan die jaar 2022 

nie meer stukkend gebreek word nie. Geseënde 

Kersfees en 'n gelukkige nuwe jaar.

Jannie en Selestien Moses

En … Die kleine stukjes zullen de wereld overrompelen. Wat doen we aan 
klimaatveranderingen? Hoe kan de wereld een rechtvaardige en eerlijke 
wereld worden? Dat zijn grote vragen. Te groot om in je eentje te beantwoor-
den of op te lossen. Je kunt wel degelijk wat doen. Ik werd geraakt door deze 
uitspraak van Desmond Tutu en een tekst die ik las in Mijn Kerk online portal. 
Mensen als Desmond Tutu, zijn een inspiratie en voorbeeld voor ons mensen. 
Doe goed daar waar je bent, hoe klein het ook is. Als iedereen dat doet, zal die 
goedheid ‘de wereld overrompelen.’

Herman Bade, Voorzitter Nieuwe Horizon

Dimitri Moses, zoon van ons beheerdersechtpaar Jannie en Selestien Moses 
maakt zijn ondersteuning door de Nieuwe Horizon meer dan waard. De colleges 
aan de Universiteit van Kaapstad konden vanwege de pandemie niet doorgaan 
op het instituut zelf en alle lessen moesten via afstandsonderwijs gevolgd 
worden. Dat vroeg veel van de inzet en zelfstandigheid van Dmitri om dagelijks 
toch voldoende tijd te besteden aan zijn studie. In november en december moest 
hij in zes vakken overgangsexamen doen en dat heeft hij met schitterende 
resultaten volbracht met scores van 65 % tot zelfs 96 %. Voor vijf vakken slaagde 
hij met lof. Hij mag nu nog even genieten van een welverdiende vakantie en 
begint in februari aan zijn derde studiejaar Onderwijs !
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