Tussen de kinderen van Ashbury

J a n u a r i 2 015
n r. 3 0
Colofon
Inhoud
•
•
•
•
•

Bericht van de voorzitter
Een bijzondere vergadering
Oma Maria
De toekomst van het Kinderproject
Waartoe hulp kan leiden

Contactadres:
Dahliastraat 20
3742 RL Baarn
Telefoon: 035-5445665
Rabobank: NL08 RABO 0396 5400 82
Email: info@nieuwehorizon.nl
Internet: www.nieuwehorizon.nl

Met een dankbaar gevoel denk ik terug aan het bezoek dat ik enkele
weken geleden bracht aan de werkplek van de Nieuwe Horizon: de
kleurlingenwijk in Montagu-Ashbury, Zuid-Afrika. Vooral merkte ik opnieuw hoeveel aandacht en tijd er wordt gegeven aan de jeugdzorg.
De kinderjaren zijn immers de meest bijzondere in elk mensenleven. Die
jaren worden niet altijd op hun waarde geschat, maar ze zijn bepalend voor de ontwikkeling naar volwassenheid. Het is dan ook goed
dat de achterstandsjeugd in Ashbury door onze stichting opgevangen
wordt en kan ervaren dat zij, met behoud van eigen identiteit, goede
medeburgers kunnen worden. Zo leren zij een eigen houding vinden
en een eigen standpunt innemen ten aanzien van hun omstandigheden.
Op individueel niveau wordt geprobeerd de destructieve keten van de
nazinderende apartheidsjaren, vaak van de ene op de andere generatie
doorgegeven, te doorbreken. Door extra aandacht voor hen kunnen zij
groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Een essentieel onderdeel van het werk van de stichting richt zich daarom
op het onderwijs. Ons bestuurslid Leo van de Sande en zijn vrouw, permanent wonend in Montagu, werken intensief op dit terrein en zetten
zich in voor het kinderproject. Ook voor studenten die financiële ondersteuning nodig hebben stelt de stichting beurzen beschikbaar.
Naast deze werksoorten krijgen ook sport en spel de nodige aandacht,
zoals voetbal en cricket.
Jennie Weelink zet zich in op het zinvolle gebied van de sponsoring van
kinderen. En dan zijn er nog de zang- en muziekgroepen. Al met al een
scala aan activiteiten, gericht op de groei, fysiek en psychisch, van de
jongeren.
Worden de ouderen overgeslagen? Nee, zeker niet. Elke week komen
ongeveer twintig ouderen bijeen, in veel gevallen de oma’s, die ook dikwijls bij de opvoeding van hun kleinkinderen zijn betrokken en zij delen
hun ervaringen weer met elkaar. Ook aan hen wordt hartelijkheid en
gastvrijheid geboden. Jannie en Selestien Mozes, de vaste beheerders
van het Gemeenschapscentrum, wens ik moed en kracht om met hun
nieuwe verantwoordelijkheden te werken, in dienst van alle bewoners,
jongeren en volwassenen in Ashbury.
Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar waarin onze stichting de Nieuwe
Horizon met hernieuwde energie het belangrijke werk voortzet. Alle donateurs, sponsoren en allen, die dit werk financieel of moreel ondersteunen, ook meelevende en betrokken lezers van deze Nieuwsbrief: heel
vriendelijk dank voor uw ondersteuning!
Een goed, voorspoedig en gezegend 2015 toegewenst.
Theo de Kok, voorzitter

Een bijzondere vergadering
We beleefden in december een heel bijzonder moment,
want alle bestuursleden van de stichting Nieuwe Horizon
waren min of meer gelijktijdig aanwezig in Montagu.
Dat gaf iedereen een uitgelezen mogelijkheid om
daadwerkelijk te zien hoe de Nieuwe Horizon-projecten
hier in de praktijk verlopen. Natuurlijk hebben we van
deze unieke gelegenheid gebruik gemaakt om gesprekken
te voeren met de beheerders Jannie en Selestien Mozes.
Freek, Theo, Leo, Ricky

Verder hebben we een Kerstviering, verzorgd door de
projectkinderen, bijgewoond en natuurlijk hebben we ook
een bestuursvergadering gehouden waarin we een flink
aantal zaken geëvalueerd hebben. We hebben ook kunnen
(laten) zien, dat er enkele veranderingen gewenst zijn en
daarover kunt u lezen in het artikel omtrent de mogelijke
andere opzet van het Kinderproject in de toekomst.
Het was een heel bijzondere werk-vakantie in dit bijzondere
land!
Leo van de Sande

Oma Maria overleden
Op woensdag 10 december landden wij op Kaapstad.
Huurauto opgehaald en naar Montagu gereden. Het was
heerlijk weer. Thuis de parasol opgezet en even genieten.
Donderdagmiddag kwamen Selestien en Jannie met een
naar bericht. Oma Maria was overleden.
Wie was oma Maria? Zij zorgde voor drie kinderen van
haar dochter die overleden is. De oudste en de jongste
zijn kinderen met een zware beperking. De middelste is
een kiene ‘dame’. Hoe nu verder? De jongste is in een
tehuis in Elim. Zij kan daar blijven. Met vakanties kan zij
naar familie in Montagu. Oma wilde dat de oudste en
de middelste bij elkaar zouden blijven mocht haar iets
overkomen. Die twee blijven nu in hun huisje in Ashbury.
De buren zorgen voor de oudste als de middelste naar
school is en Jannie en Selestien zullen naar hun omkijken.
De middelste heeft in december de lagere school verlaten
(daar gaan ze in Zuid-Afrika naartoe tot 14 jaar), maar er
was geen plek op de hogere school in Montagu.
Selestien heeft net zo lang gebeld en geregeld, dat ze toch
naar een hogere school kan, maar dan in Aston een dorp

Oma Maria met kleindochter Nadia

ten westen van Montagu, waar veel meer kinderen uit
Ashbury naartoe gaan. Als zo’n meisje niets verder leert
komt ze nooit uit de armoede. Dit jaar kerst zijn de oudste
en de middelste naar hun biologische vader geweest, die
in Grabouw woont. We hebben nog niet gehoord hoe dit
gegaan is. Al die jaren dat we in Ashbury komen zijn we
bij oma geweest. Als je weg ging zei ze altijd “kom julle
volgende jaar weer inloer”. Het was altijd fijn bij haar.
Jennie Weelink

De toekomst van het Nieuwe Horizon Kinderproject
De stichting Nieuwe Horizon streeft er natuurlijk naar om de lopende projecten zo goed mogelijk en zeker ook financieel zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Nu het Kinderproject zo’n tiental jaren draait, constateren we, dat aanpassing van het
project op enkele punten wellicht gewenst en misschien zelfs wel noodzakelijk geworden is. We noemen een aantal redenen:
• Bijna alle projectkinderen gaan naar de lagere of middelbare school en krijgen daar twee keer per schooldag eten. (In
de weekenden en vakanties zijn deze maaltijden er niet.)
• Niet alle kinderen komen dagelijks bij Selestien Mozes voor voedsel en andere hulp. Steeds meer kinderen bereiken de
leeftijd van ongeveer 13 jaar en gaan naar de middelbare school, waar ook maaltijden verstrekt worden.
• Enkele projectkinderen gaan een verkeerde richting in: bedelen, drugsverslaving, agressief gedrag en schoolverzuim en
zijn door ons niet meer te corrigeren. Het lijkt ons gewenst om deze kinderen uit het Kinderproject te halen.
• Gehandicapte kinderen kunnen blijven rekenen op steun van de Nieuwe Horizon. Enkele van hen zitten intern op de
gehandicaptenschool in Worcester.
• De begeleiding van de huidige groep van 36 kinderen zou gestaakt kunnen worden, maar met een nieuwe groep
zeer jonge kinderen weer opnieuw beginnen is niet zonder meer mogelijk, want óók in Zuid-Afrika moet kinderopvang
geschieden onder leiding van gekwalificeerde personen en Selestien Mozes en haar medewerkers voldoen hier niet aan.
• Matriek (eindexamen middelbare school) is niet voor iedereen haalbaar. De zogenaamde FAS-kinderen (kinderen met
ontbrekende hersendelen door overmatig drankgebruik van de ouders) slagen hier absoluut niet in. Een vervolgopleiding
is er voor hen niet. Niet iedereen kan naar een Hogeschool of Universiteit. Een Vaardigheidsschool (vergelijk Ambachts
school) is er in deze regio niet, terwijl het land zit te springen om goed opgeleide vaklui. Werkloosheid met alle negatieve
gevolgen van dien is vaak het gevolg. Voor een vakbekwame loodgieter, timmerman, chauffeur, bakker, tuinman, etc. is
er altijd werk.
Wellicht is het de moeite waard om te onderzoeken of de Nieuwe Horizon hierin iets kan/wil betekenen. Mogelijke opties:
• Gepensioneerde vaklui zoeken, die bereid zijn om hun vakkennis aan te bieden aan jonge mensen.
• Via aannemers, hoveniers, bakkers, etc. een gecombineerd leer-werk-traject aanbieden.
• Gepensioneerde vakleerkrachten uit b.v. Nederland tijdelijk naar Zuid-Afrika halen om hun kennis over te laten dragen.
• Contact leggen met Departement van Onderwijs, Gemeente, etc.
Dit verhaal heeft niet de pretentie om een afgerond voorstel te zijn. Wij hebben 3½ jaar het kinderproject van nabij
meegemaakt en het lijkt ons wenselijk en zelfs noodzakelijk om op termijn het Nieuwe Horizon-project in een iets andere
vorm te gieten. Wij zijn bereid om te onderzoeken of een mogelijk nieuwe opzet in de vorm zoals hier geschetst haalbaar
is en willen daarom contacten gaan leggen met instanties en personen, die hulp en ondersteuning kunnen en willen bieden.
Als we op deze manier de kansarme (project-)kinderen aan een betere toekomst kunnen helpen, dan doen we dat graag!
Montagu, 1 december 2014
Leo & Sanja van de Sande

Bedrijven en instanties die de stichting in 2014 hebben ondersteund:
OCB Bouw BV, Ommen
BB Trappenfabriek, Hattem
Expositie Mw De Badts, Marle
Bungalowpark Hoge Hexel, Wierden
Euregio Zonwering, Vriezenveen
Firma Joostema uit Wapenveld
Heerde Music Inn, Heerde
Holding Maatschappij Roosdom Tijhuis, Rijssen
Horst Installatietechniek, Wapenveld
Houtvezelbedrijf Fikse, Nijbroek
De Walsmachinist, Hardenberg
Stichting ‘Solino’, Nieuwleusen
Stichting ‘Novel’, Heerde
Stichting Viattence, Heerde

Mulder Rijwielen, Heerde
Rozendal Electro World, Heerde
Schildersbedrijf Reijnders, Ommen
Schildersbedrijf Saman, Rilland
IJsselbouw BV, Ommen
Thermoware EPS Mach., Barneveld
VV Maranatha, Ommen
W. van Werven Zuivelhandel, Epe
Waardzicht International, Rijnsburg
Willpro Technology, Ommen
Ned. Prot. Bond Afd. Heerde
Diac. Prot. Gemeente Duivendrecht
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 2014 dit lieten blijken door een gift. Wij willen al onze donateurs van harte bedanken voor hun ondersteuning.

Goedkeurende verklaring van onze
financiële boekhouding over 2013
Ondergetekende heeft de financiële boekhouding van Stichting Nieuwe Horizon over 2013 gecontroleerd.
De ontvangen betalingen en uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en juist bevonden.
Op grond van bovenstaande mag er van worden uitgegaan dat het geboden cijfermateriaal over 2013 een goed beeld geeft
van het vermogen van de stichting. Ondergetekende verzoekt dan ook de penningmeester dhr. F. Weelink, te dechargeren
voor zijn verrichte werkzaamheden.
Vaassen, 19 september 2014
L. Tessemaker, Verax Accountants

Waartoe hulp kan leiden
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)

Susara Lamberts was onze eerste studente. De laatste zondag in de ‘kleurlingen’kerk hield de moeder van Susara mij aan. Die moeder heeft de eerste twee jaar
zelf gewerkt om haar dochter te laten leren. Ze had zes werkhuizen in de week.
Een heel klein huisje waar ze met haar dochter en zoon woonde. De laaste
jaren heeft Nieuwe Horizon de studie betaald. Moeder fluisterde me in het oor:
‘Susara het vir ons ’n een huisie gekoop’. Dit huis staat in een goede straat in
Montagu.
Je wordt er wel stil van als je dit hoort, dan denk je: daar doen we het voor.
Jennie Weelink

