What’s in a name?
Het kan je zomaar overkomen dat je bewust
stilstaat bij een overbekende naam. Zo dacht
ik aan de naam van onze Stichting ‘Nieuwe
horizon’. Ik vroeg me ineens af: “waarom
nieuw? Voldoet de horizon niet meer? En
waar heeft dat nieuwe betrekking op?”
Het woord horizon is afkomstig uit het Grieks
en betekent: het begrensde. Zo wordt de horizon ook wel gezichtseinder genoemd. De
grote denkbeeldige cirkel, waar hemel en
aarde elkaar ontmoeten, geeft beperkingen
aan. Wanneer we aan het strand over de
zee uitkijken ontdekken we onze kortzichtigheid, want het is niet te zien wat er achter
de horizon te beleven valt. De horizon is een
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mysterieus verschijnsel. Het einde van de dag vertelt ons dat hemel en
aarde zich verenigd hebben om twaalf uur later weer zelfstandig verder
te gaan. De horizon maakt in mensen een groot verlangen naar ruimte
wakker en de gedachte: waar ligt mijn eigen horizon. Hoe ver kan ik
gaan, waar liggen mijn mogelijkheden. Is mijn horizon uit te breiden;
eventueel te vernieuwen? Vanuit al die beelden kom ik dicht bij de mensen in Ashbury/Montagu, in Zuid-Afrika. De vraag komt boven: waar ligt
hún horizon. Is die door lange jaren heen beperkt geraakt? Waar liggen
hun mogelijkheden voor groei, ontwikkeling, veiligheid en welzijn? Voor
hen liggen de kansen niet voor het oprapen. Dat heeft de diepgaande
kennismaking en de jarenlange verbondenheid met hen ons wel geleerd.
Wie kan hen ondersteunen in hun zoektocht naar een ruimere horizon?
De naam van onze stichting ‘Nieuwe Horizon’ inspireert ons en hen om
de horizon, de gezichtseinder van velen in Ashbury/Montagu , ouderen
en jongeren te vernieuwen!
Als we met elkaar mogelijkheden kunnen bieden om hun beperkte horizon te verbreden naar nieuwe mogelijkheden en kansen dan geeft dat
perspectief.
Geraakt en aangestuurd door liefde, gehechtheid, verbondenheid en
vertrouwen is vernieuwing mogelijk. In ons eigen leven en in dat van hen
die ons tot vrienden zijn geworden. In die vernieuwing bloeit het leven
op!
‘Nieuwe Horizon’: een naam die er zijn mag omdat hij verwachtingen
oproept en hoop betekent voor velen. Een naam die tegelijk uitnodigt om
blijvend te vernieuwen.
Theo de Kok, voorzitter

Onze Studenten:
De in januari volledig afgestudeerde student, Chanville
Triem, kreeg in maart zijn diploma en heeft per juni een
aanstelling gekregen op Heinpark, een lagere school in
de wijk Phillipi in Kaapstad. Hij zou graag in Montagu
of directe omgeving een baan gevonden hebben, maar
Chanville heeft gekozen voor de zekerheid van een volledige baan en een vaste aanstelling en die was niet voor
handen in onze omgeving. Het belangrijkste is natuurlijk,
dat hij werk gekregen heeft. Wellicht doet zich ooit de gelegenheid voor om dichter bij huis een passende werkplek
te vinden!

Studente Jamie Fluks blijft ons verbazen met het behalen
van meer dan uitstekende studieresultaten. Zij is momenteel bezig met haar derde jaar Onderwijs en behaalde in
het jaar 2016 dermate goede resultaten, dat de rector van
de Universiteit haar een Certifikaat van Uitmuntendheid
verleend heeft op basis van het feit, dat zij voor alle (14)
vakken méér dan 75% gescoord heeft. Voor acht vakken
behaalde zij resultaten van 90% of meer. Jamie liet ons
vorige week weten, dat ook dit lopend studiejaar haar
toetsuitslagen heel goed zijn. Over haar hoeven we ons
geen zorgen te maken. Zij verdient absoluut de ondersteuning door de Nieuwe Horizon!

Onze ex-studente Susara Lambert werkt al enige jaren op de W.A. Rossouwschool in Montagu, maar heeft de studieboeken niet helemaal gesloten. Zij heeft in haar vrijetijd een Post-Universitaire studie Onderwijskunde gedaan en kreeg een
paar maanden geleden haar diploma uitgereikt. Zowel
haar onderwijsstudie als haar onderwijskunde-studie heeft
Susara in avondstudie gedaan naast haar gewone werk.
Doe het haar maar eens na!
Er lijkt wat rust gekomen te zijn aan het onderwijsfront in
Zuid-Afrika en dat geeft ons de mogelijkheid om weer te
kijken naar veelbelovende studenten, die niet beschikken
over voldoende middelen, maar veelbelovend zijn en het
verdienen om ondersteund te worden. Het nieuwe studiejaar begint pas in januari 2018, maar we zijn momenteel
al bezig om onze voelhorens uit te steken!
Leo van de Sande

Bijdrage van onze veldwerker Jannie Moses
Montagu: 26-06-2017
Goeie dag Bestuur
Kort Verslag:
Hoop dit gaan baie goed met u almal, u gesinne en die daaglikse werke. Met ek en Selestien en die 2 seuns gaan dit goed,
net lekker koud maar ek en selestien bly naby mekaar en so bly ons almal warm. Montagu het winter en dit is stiller as
gewoonweg en werk is maar minder.
Ek lig u ook meer in oor die projekte, ook bedank ek Leo en die borg (Hiddo Kuipers) wat ons kom besoek het. Ons gaan
steeds aan. Dit is ook die tyd waar water skaars is selfs in ons land, so die Tuin projek moet maar eers wag vir nou en sal
eers weer met u daaroor praat. Opkoms is maar nog soos ons beplan het tussen 5 en 8 mense. Huidiglik is die rekenaar
klas darem klaar en omdat dit so koud is en reen baie konsentreer ek baie op die rekenaar klas. Dit gaan baie goed en is
baie besig daarmee, ek het klasse deur die dag en ook in die aand. Hier kom die skoolvakansie ook waar ek meer klasse
sal he. Besprekings van die saal is klein bietjie stil maar daar is klein inkomste en ek en selestien oorleef, ons probeer ook
maar ander opsies van ekstra inkomste.
Pensioenarsse (bejaarden) is almal gesond en ons is nog bij mekaar, projek gan goed an.
Rekenaarsklas het meer andag nou, omdat dit baie reen en koud is. In die afgelope maand het ons suksesvol 30 kinders en
werkloses asook ander mense opgelei. Tans is die rekenaarsklos vol skoolkinders aangesien dit vakantie is.
Ons gee hulle ook iets om te eet. Ons gemeenskap het dit swaar in die winter en werk is skaars. Ons deel ook mieliepap
uit, wat ons in groot sake krij en in gesin pakke gedeel word. Dit werk beter, die hele gesin kan mee eet, en hulle kan nie die
goed verkoop nie. Clover het ons meer as 2000 boksie pap gestuur, wat ons uitgedeel het oor die hele Montagu, dit het ons
drie dae gekos en 15 trippe om te rij tot verdeel punte. Die dorp was papmal en ons het dit baie geniet.
Ek wil baie graag ook die praktiese klasse gebruik om omheining by die sentrum reg te kry, op te knap en mooi te maak.
Ek heg juis ook Built-it kwotasie aan, Ek sal regtig moet aandag gee hieraan veraal waar die draad so stukkend is. En ook
material vir die kleiner bouwerk en klasse.
Verder kan ek net aan u dankie sê vir u hulp aan ek en Selestien vir die bemagtiging wat u hulle aan ons gee om iets daarvan te maak en om te deel met ons vir die harde werk wat ons insit.
Tog wil ons nie vergeet om ook vir suster Jennie te se ons is baiel lief vir haar, soos vir al die ander, ons hoop dit gaan baie
goed met haar en sien uit om weer te ontmoet.
Ek stuur ook fotos aan
Baie dankie
Jannie en Selestien Moses

Regenboogproject:
Hoewel het ‘Regenboog-project’ van Sanja van de Sande indirect een Nieuwe Horizon-project is, wil zij u toch op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkeling rond het ‘Poppie-projek’. Het doel daarvan is, om kinderen bewust te maken van het
feit, dat zij uniek en speciaal zijn en dat zij zich niet seksueel moeten laten misbruiken door wie dan ook.
1. Je bent liefdevol gemaakt door God
2. Je bent uniek. Er is niemand zoals jij.
3. Je bent waardevol en niet voor geld te koop.
4. God houdt je veilig in zijn hand.
5. Ook jongens kan dit overkomen. Een echte man beschermt vrouw en kinderen en zorgt liefdevol voor hen.
De kinderen leren om NEE te zeggen en om hulp te vragen, wanneer dit gebeurt of dreigt te gebeuren. Om het uniek zijn
te benadrukken, krijgt elk kind een met liefde, handgebreid poppetje.
Dit keer werd de W.A. Rossouwscchool in Montagu bezocht en kregen de 203
kinderen van de kleutergroepen en groep 1 en 2 (3-7 jarigen) uitleg via een
poppenkastspel en een ‘Waardevol voor Jezus’ presentatie. Ook werd er gebeden en gezongen en daarna kregen de kinderen wat lekkers en werden de
poppetjes uitgedeeld.
Hier volgen enkele reacties van kinderen na de uitleg:
“Ons het gesit en gestaan en na die poppe geluister en
ons het liedjies gesing”.
“As iemand jou vang en aan jou privaatdele vat, gaan
sê vir jou ma of bel die polisie”.
“As iemand jou vat, dan gil en skree jy”.
“As iemand jou agtervolg, dan sê dit vir die juffrou”.
“As iemand jou slaan, dan sê dit vir meneer”.
Laten we hopen, dat deze bewustmaking helpt en dat deze kinderen niet levenslang beschadigd worden door het verwerpelijke gedrag van volwassenen. Iets, wat in dit land nog veel te vaak gebeurt!
Sanja van de Sande
Mijn schoonzus en ik zijn een paar keer met Sanja mee geweest voor het Regenboogproject. Alle kinderen op de vloer in een
lokaal. Ze luisteren allemaal heel goed en kennen de versjes snel. Op hun popje zijn ze heel zuinig, dit is helemaal van henzelf.
De leerlingen uit de twee hoogste klassen vroegen “Krij ons nie een poppie nie?”. We hopen dat ze er van leren.
Jennie Weelink

Uitkomsten verrichte werkzaamheden
jaarcijfers 2016 Stichting ‘Nieuwe Horizon’
Stichting ‘Nieuwe Horizon’ 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 opgenomen op de ANBI lijst van
de fiscus (www.anbi.nl)

De door ons verrichte werkzaamheden leiden tot de volgende bevindingen:
1. Wij hebben (steekproefsgewijs) vastgesteld dat de in de balans per 31 december 2016
voorkomende posten overeenstemmen met de hieraan ten grondslag liggende bescheiden
en documenten als ook met de gevoerde boekhouding.
2. Wij hebben vastgesteld dat de (spreadsheet) totalen, zoals blijkt uit de administratie,
zijn overgenomen in het (exploitatie) overzicht 2016, ook zijn de overige posten, zoals
overlopende posten en afschrijvingen e.d. (voor zover van toepassing) verwerkt in dit
overzicht.
3. De gebruikelijke grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gehanteerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de
inhoud van deze rapportage verder toe te lichten.
Hoogachtend,
Verax Accountants B.V.

