Van feest naar feest
Van een huwelijksjubileum naar een grandioos
concert met het NCM (Nederlands Concert
Mannenkoor) lijkt een grote stap. Voor onze
secretaresse Ricky Lentink en haar man Willem was
die stap niet te groot. Zij maakten er een combinatie
van. 18 april 2015, veertig jaar getrouwd en een
concert in de Paaskerk te Baarn. Het werd een
geweldige ervaring en een onvergetelijke dag.
Als ‘kers op de taart’ was de opbrengst van de
collecte na afloop van het concert bestemd voor de
Stichting Nieuwe Horizon. Dat leverde een prachtig
resultaat op van € 1617,-, bestemd voor de kinderen
in Montagu, de wijk van Ashbury, het werkgebied
van de stichting. Hulde voor dit mooie initiatief!
Een hartelijke felicitatie, met goede wensen voor de
toekomst wensen we Ricky en Willem van harte toe.
Theo de Kok
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“Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten”
(1 Corintiërs 13)
De jaren dat ik in Zuid-Afrika woonde, de vijftiger en zestiger
jaren, waren gekenmerkt door de apartheidspolitiek. Elke bevolkingsgroep leefde in een eigen gesloten wereld. De blanke
groep overheerste en maakte gebruik van de ‘anderen aan de
overkant van de scheidslijn’.
Het was in die jaren dat ik regelmatig de Nederlandse zendingshoogleraar dr. J.H. Bavinck ontmoette. Hij verzorgde
gastcolleges aan de Universiteit van Potchefstroom. Een mild,
wijs en zachtaardig mens. Hij maakte op een moment een opmerking die me altijd is bijgebleven: “Er zit iets in apartheid
wat de liefde niet verdraagt”.
Intussen is de angstige periode van toen voorbij en spreken
we van het nieuwe Zuid-Afrika. Maar, hoe nieuw is nieuw?
Is opnieuw beginnen mogelijk als het oude zoveel pijn heeft
veroorzaakt? Velen zijn actief bezig een evenwichtige samenleving op te bouwen. Daarin speelt respect voor ieders identiteit
een grote rol. Het is daarom belangrijk dat wij ook vanuit onze
Stichting meewerken aan groei van vernieuwende zelfwaardering voor de bewoners in Ashbury.
Ik ben er trots op en dankbaar voor dat het bestuur van de
Nieuwe Horizon, met velen vanuit Nederland, ondersteunend
meewerkt om de naweeën van de donkere periode te bestrijden
en in vertrouwen wegen te zoeken voor wederzijdse verbindingen. Het blijft waar: een afgedwongen scheidslijn verdraagt de
liefde niet. Woorden die het onthouden waard blijven.
Theo de Kok

Onze beheerders Jannie en Selestien Mozes
De Zuid-Afrikaanse voedingsgigant Clover heeft een
aantal jaren geleden een project in het leven geroepen
om kleurling-vrouwen, die ondernemingsgeest vertonen,
te ondersteunen bij hun pogingen om een bedrijfje te
exploiteren. Selestien Mozes was één van de uitverkoren
‘Mama Africas’, zoals zij genoemd werden. Nadat Jannie
fulltime en ook Selestien (parttime) in dienst kwamen
van de Stichting Nieuwe Horizon, is Selestien begonnen
met het opvangen van kleine kinderen, die thuis geen
of onvoldoende verzorging kregen. Die ondersteuning
gebeurde via het zogenaamde Kinderproject van de
Nieuwe Horizon. Naast voeding verzorgde zij deze
kinderen ook door ze te wassen, hun haren te doen en
kleren voor hen te maken en te laten maken, want Selestien
leerde enkele vrouwen naaiwerk te doen op geschonken
naaimachines. De lappen stof kreeg zij van de firma
Clover. Die firma was zó tevreden over haar initiatief, dat
zij Selestien uitriepen tot de beste ‘Mama Africa’. Maar dat
was niet het enige wat Selestien ondernam. Via cursussen
bekwaamde zij zich ook in het verzorgen van catering,
waarna de met enkele andere vrouwen gemaakte hapjes
verkocht werden aan gezelschappen, die de Nieuwe
Horizon-zaal huurden voor feesten en dergelijke. Dat
leverde haar opnieuw de eerste plaats als ‘Mama Africa’

‘Leer en vermaak’

op. Maar nog was Selestien niet klaar. Hun oude, niet meer
gebruikte huisje werd ingericht als bakkerij en ’s morgens
om drie uur stond zij als eerste brood te bakken, wat
geleverd wordt aan plaatselijke supermarkten. Opnieuw
was zij de beste van alle ‘Mama’s’. Vorige maand werd zij
beloond voor al haar harde werk en kreeg uit handen van
Clover-manager professor Vlok een oorkonde uitgereikt,
waarmee Clover haar waardering voor Selestien’s
activiteiten uitdrukt.
Maar er was zowel voor Selestien als ook voor echtgenoot
Jannie een tweede oorkonde. Jannie en Selestien
spannen zich in om de Nieuwe Horizon-zaal tot een echt
gemeenschapstrefpunt te maken in Ashbury. Clover drukte
met die oorkonde haar waardering uit voor het exploiteren
en in goede staat houden van de gemeenschapszaal en
overige ruimten.
Als beloning voor het werk van zowel Selestien als Jannie
gaat Clover begin juli de binnenkant van de zaal flink
verfraaien met onder andere schilderwerk en gordijnen.
Leo van de Sande

‘Kinders wag op kos’

De toekomst van het Nieuwe Horizon Kinderproject (2)
Onder deze titel schreven we in de Nieuwsbrief van januari
2015 een mogelijke toekomstige nieuwe opzet van het
Kinderproject. In de bestuursvergadering in april heeft het
bestuur dit concept besproken en men heeft ons verzocht
om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
tot een werkbaar leer-werk programma te komen. Om
het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, hebben we
allereerst onze voelhorens uitgestoken en gekeken welke
initiatieven er al zijn. Het contact met de Munisipaliteit
(gemeente) leerde ons, dat er wel plannen zijn om de
enorme jeugdwerkeloosheid aan te pakken, maar de
uitvoering stagneert en er is geen zicht op een spoedige
ontwikkeling. Ook de plaatselijke afdeling van de Rotaryclub denkt na over een leer-werk-traject toegespitst op
werk in de horeca en het toerisme. Via dominee van
Rensburg van de NG-kerk kwamen wij in gesprek met de
CAP-organisatie in Swellendam.
Deze organisatie heeft niet alleen plannen, maar heeft ook
daadwerkelijke activiteiten om jonge mensen (zeker ook
gehandicapten) te scholen in een aantal vaardigheden,
waardoor zij niet alleen een bezigheid hebben , maar ook
wat geld verdienen en na het behalen van een diploma
een veel betere kans hebben op een normale baan.
Door deze scholing leiden deze jongeren een meer
gestructureerd leven, zwerven niet op straat en komen
daardoor minder in contact met diefstal, drugs en andere
criminele zaken. Deze door blanke Afrikaanse mensen
georganiseerde CAP-organisatie wil ons graag helpen een
vergelijkbaar project op te zetten in Montagu (Ashbury).
De firma “Montagu Dried Fruit” heeft toegezegd om hierin
mee te werken en op heel korte termijn (een paar weken)

kunnen een tiental gehandicapte jongeren een bezigheid
hebben zoals eerder genoemd. Er moet nog een geschikte
ruimte gevonden worden (Nieuwe Horizon-zaal?) en
enkele mensen, die toezicht houden.
Het is de bedoeling, dat in een later stadium gekleurde
mensen van Montagu (Asbury) deze controlerende taak
overnemen en deze mensen kunnen gevonden worden
via een tweede project van CAP: het gedegen opleiden
van deze ‘managers’ door middel van een scholing, die
afgesloten dient te worden met een Staats goedgekeurd
diploma.
Een andere interessante activiteit, die CAP momenteel
ontwikkelt, is het plaatsen van werkloze jongeren, die
door omstandigheden niet in staat zijn om te studeren,
op boerderijen, garages, hotels, etc. waar zij onderricht
krijgen in alle voorkomende werkzaamheden, die
daar uitgevoerd moeten worden. Na een bepaalde
scholingsperiode kunnen de jongeren in het bezit komen
van een waardevol diploma en daardoor veel meer kans
hebben op een reguliere baan.
Wij hebben een heel goed gevoel omtrent deze projecten.
De CAP-organisatie maakt een gedegen indruk en draait
al enkele jaren met aantoonbaar succes. Ook het gegeven
dat men bereid is om ons te helpen bij de start en dat
wij gebruik kunnen maken van hun administratieve hulp, is
van groot belang. Er volgen nog enkele gesprekken en we
verwachten omstreeks eind juli een afgerond plan voor te
kunnen leggen aan het Nieuwe Horizon-bestuur.
Leo & Sanja van de Sande

Vakansie program verslaggie
Broer Freek, hierdie vakansie vat ons voete nie grond nie
en is ons besig met die boodskap van ‘geen dwelms en
misdaad vir ons Jeug’. Ek het 5 dae program gehad vanaf
Maandag 6 Julie 2015 tot Vrydag 10 Julie 2015.
Dit was nou lekker, uitputtend en harde beplanning. Ook
het ek die department Gemeenskapsveiligheid gevra om
my te help en hulle begroot my toe vir 75 kinders waar
soosgewoontlik ek tussen 200 en 300 kinders het, maar
ons het die kossies mooi opgedeel en elkeen het iets gekry.
In die oggend elkeen pap en 12h00 gekookte kos, sap en
vruggie.
Maandag was ons in die sentrum waar ons gepraat het
oor gemeenskapsveiligheid, departemente en organisasies
betrokke, inligting oor dwelms en misdaad, vrae gevra,
optredes gedoen en dag was propvol pret , elkeen kon
iets leer. Want as on ons, kinders se denke teen oor die
dwelms en misdaad vroegtydig kan verander kan ons sukses bekom. Dit het baie goed gegaan en deurentyd het die
Observers my gehelp en ander mense uit die gemeenskap. Ons het ook die Observers gestig en met my laaste
statistieke vanaf die polisie vir Ashbury was dit record toe
ons 2 sake in 2 weke ontvang het, die polisie het ons baie
daarvoor geprys, en ons gaan steeds aan. Gemeenskapsveiligheid is vir ons prioriteit nommer een.
Dinsdag het ons sportdag gehad, wonderlike program,
sport en sprekers en kinders kan net nie ophou praat nie.
Woensdag het ons met die kinders deur die strate geloop,
met plakkate asook ‘SAY NO TO XENOPHOBIA’, reuse
sukses, alles het goed verloop, kinders was so in hulle skik
Donderdag by sentrum op die gras, lekker program asook musiek, dag was propvol en steeds het ons boodskap
voortgegaan ek glo ons het weereens baie goeie merk
onder die jeug gelos.

‘Jannie deel kos aan kinders’
Vrydag weer op die sportsveld, verskillende sport en sprekers en ook die department het ons besoek, ook was daar
ander organisasies en ons het lekker saamgewerk. Verskillende sprekers en self Prof. Vlok het met ons kinders gepraat, die Polisie, Pastore asook ‘n groep wat met dwelms
werk en mense wat voorheen verslaaf was. Dansies en so
meer was ook gedoen.
Selestien moes elke dag 5 potte kos maak, sy moes net so
baie hard werk, ons kom saans pootuit in die bed. Ons
as ‘n span met die vrywillige werkers het regtig ons deel
gebring en duidelik boodskap gelos
Die week wat ons aangebied het was wonderlik, soveel
mooi dinge het uitgegaan, kinders was gehoorsaam en
het geluister en ek glo ons gaan die vrugte nou pluk en
ons hou ook nie op om te hamer dat kinders moet wegbly
van dwelms en misdaad. Ons mikpunt is om Montagu die
mees veiligste dorp te maak in die Boland.
Met die afsluit van die program was die kinders so trots en
wou aangaan. Maar kom ons wag vir volgende vakansie.
Ek is so trots op my gemeenskap wat ons die kans gun om
ons talent en help met die kinders te deel.
Lekker slaap en jammer vir die foute wat ek getik het, maar
dit is al laat in die aand.
Jannie en Selestien

Goedkeurende verklaring van onze financiële
boekhouding over 2014
Ondergetekende heeft de financiële boekhouding van Stichting Nieuwe Horizon over
2014 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 2014 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, 4 maart 2015
L. Tessemaker, Verax Accountants

Stichting ‘Nieuwe Horizon’
is ook volgens de fiscus een
goed doel. Voor giften 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)

