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Loslaten
Op veel manieren en in allerlei situaties komen we de oproep tegen: “Je moet in het leven oude ervaringen of een teveel 
aan verantwoordelijkheid leren loslaten. Oriënteer je op de toekomst en je zult altijd nieuwe kansen en mogelijkheden 
ontdekken. Geef jezelf en anderen de ruimte om tot ontplooiing te komen. Dat is van levensbelang.”
Bij de ontwikkelingen in het werk van onze Stichting hebben we dat “loslaten” gebruikt en dat is tot een zegen geworden 
voor de grote kleurlinggemeenschap van Montagu, waardoor zij tot meer verantwoordelijkheid konden komen. Het be-
stuur heeft van haar eigen verantwoordelijkheid bepaalde zaken hen in handen gegeven.
Een goed voorbeeld is het werk van Jannie en Selestien Moses, de beheerders van het zalencentrum de “Nieuwe 
Horizon”. De bestaande dienstverhouding is op 1 januari 2015 beëindigd en veranderde in een overeenkomst met veel 
directe, persoonlijk gerichte verantwoordelijkheden voor dit beheerders-echtpaar. En het blijkt goed te werken. Jannie 
en Selestien zijn zelfstandig, enthousiast en met verve bezig. En de doelstelling van ons werk als Stichting wordt er nog 
duidelijker door. Als bestuur zijn we dankbaar voor deze ontwikkeling.
Vasthouden aan eigen verantwoordelijkheid kan belemmerend werken in de groei van de ander. Loslaten betekent een 
toename van iemands eigenwaarde. Vertrouwen geven is een proces van hoop en verwachting. Dat geldt voor ons mooie 
werk van de Stichting en vooral voor de toekomst van de bewoners van Montagu.
Aan de donateurs die ons werk meedragen en alle medewerkers wensen we een gezegend 2016.

Theo de Kok, voorzitter

De ‘besigheidsklas’
van Jannie Moses



Een verrassend bezoek!

Heel bijzonder om dit gezin hier totaal onverwacht op be-
zoek te hebben!

Leo van de Sande

Een Nederlandse kennis, hier in Montagu, belde ons op 
27 december met de vraag of een Nederlands gezin, wat 
hier op vakantie was, even bij ons op bezoek mocht komen 
om te horen wat de Nieuwe Horizon zoal voor projecten 
heeft in Ashbury. Natuurlijk mocht dat en een half uur 
later stond een groepje van zes personen bij ons op de 
stoep. Dochter Polleke had met enkele Havo-klasgenoten 
kerstkaarten en kaarsen gemaakt en die verkocht voor een 
nader te bepalen goed doel. Na uitleg gegeven te hebben 
over de projecten, die Nieuwe Horizon hier uitvoert, was 
Polleke dermate enthousiast over ons Studentenproject, 
dat zij de helft van de opbrengst van haar actie beschik-
baar stelde. We hebben haar natuurlijk hartelijk bedankt 
voor dit mooie gebaar, waarmee we weer een studente 
kunnen ondersteunen. Toeval of niet: Het gezin Heerkens 
bleek afkomstig te zijn uit Helmond, een plaats waar wij 
zelf jarenlang gewoond en gewerkt hebben. Vader Henk 
Heerkens was werkzaam op een school voor Speciaal on-
derwijs in Helmond en was daarmee een collega-directeur. 

In de vorige Nieuwsbrief schreven we al over onze pogingen om opleidingstrajecten voor werkloze en gehandicapte jonge-
ren van de grond te krijgen. Diverse instanties zijn hiermee bezig, maar ook hier draaien ambtelijke molens langzaam, waar 
het projecten op grote schaal betreft. De Nieuwe Horizon wil snel aan de slag met een kleinschalig, maar wél concreet en 
succesvol project. Iemand, die hier heel graag een belangrijke rol in wil spelen, is onze “eigen” beheerder Jannie Moses. 
Zonder dat wij hiervan op de hoogte waren, heeft hij cursussen gevolgd bij Seta, een door de overheid gecontroleerde 
instelling, die kaderopleidingen verzorgt op het terrein van werkgelegenheid. De bedoeling van deze kaderopleiding is, dat 
de geslaagden zelf jonge werkloze mensen trainen in basisvaardigheden om ze zó voor te bereiden op een mogelijke job. 
De werkeloze jeugd is moedeloos geraakt door hun uitzichtloze situatie en heeft daardoor een negatief zelfbeeld en een 
slechte werkhouding. Daar moet deze training verandering in brengen.
De in modulevorm gegeven cursus bestaat telkens uit een theoretisch deel van vier weken met 20 studiedagen. Het tweede 
deel is een praktijkdeel, waarbij de kandidaten een stageplaats van vier weken krijgen bij bedrijven zoals hotels, restaurants, 
gasthuizen, winkels, etc. De periode wordt afgesloten met een door de overheid gecontroleerd examen en de succesvolle 
cursist krijgt een “sertifikaat” (diploma), waarmee de kans op het verkrijgen van een normale baan veel groter wordt. Freek 
Weelink en ondergetekende woonden twee cursusdagen bij en we waren blij verrast door de professionaliteit waarmee 
Jannie 20 jongelui allerlei theoretische vaardigheden bij bracht. Vier weken met in totaal 20 studiedagen van ’s morgens 
9.00 uur tot ’s middags 16.00 uur is geen lichte opgave, maar de beloning kwam op maandag 14 december toen cursusleider 

Jannie Moses in aanwezigheid van hun 
ouders aan de studenten hun certificaat 
voor het theoretisch deel van module 1 
kon overhandigen. Het werd al met al een 
indrukwekkende, maar ook plezierige 
avond. Op 11 januari start de stage-
periode. Wij blijven dit initiatief op de 
voet volgen en zijn dermate positief over 
Jannie’s “Besigheidsplan”, dat we het be-
stuur voorstellen om als Nieuwe Horizon 
te gaan participeren!

Leo van de Sande

Het “Besigheidsplan” van Jannie Moses



Onze studente Whitney Basson
Er is al enkele maanden een tamelijk gewelddadig studen-
tenoproer in de Universiteitssteden Kaapstad, Stellenbosch 
en Wellington. Het protest richt zich vooral op het feit, dat 
de collegelessen op deze universiteiten in het Afrikaans ge-
geven worden en die taal wordt door de zwarte studenten 
niet of zeer slecht gesproken en begrepen. Verder protes-
teert men tegen de verhoging (10%) van de collegegelden 
in 2016. Vanwege het geweld moesten de universiteiten 
gedurende een langere periode gesloten worden en vie-
len belangrijke colleges aan het einde van het studiejaar 
uit. Ook de afname van examens kon niet doorgaan en 
dat trof ook onze vierdejaars Pabo-studente Whitney. Op 
29 december vertelde zij haar verhaal toen zij bij ons op 
bezoek was. 
De afname van haar eindexamen zal nu plaatsvinden op 
11-18-25 januari met een eventuele diploma-uitreiking in 
april. Zij is vol vertrouwen dat zij zal slagen, want zij heeft 
het hele studiejaar uitstekende resultaten behaald en die 
tellen voor 50% mee in het al dan niet slagen. Het goede 
nieuws is, dat zij -zonder diploma- tóch al een baan ge-
kregen heeft. Op 7 januari gaat zij aan de slag op een 
Basisschool in Worcester (80 km van Montagu-Ashbury) in 

Graad 1 (vgl: groep 3 in Nederlandse scholen). Ook heeft 
zij aangegeven, maandelijks een bedrag op de rekening 
van de Nieuwe Horizon te zullen storten om op deze ma-
nier iets terug te doen voor de ondersteuning, die zij vier 
jaar lang genoten heeft. Whitney is de vijfde student(e), 
die met Nieuwe Horizon ondersteuning een studie heeft 
kunnen voltooien en daarmee een goede toekomst heeft 
verworven voor haarzelf en haar familie. 

Leo van de Sande

Het studiejaar 2015 zou eigenlijk al in november afgesloten moeten zijn, maar er is een al maanden durend studenten-
oproer op enige universiteiten in de West-Kaap. De onvrede wordt door meerdere factoren veroorzaakt, maar de twee 
belangrijkste redenen zijn: De aangekondigde verhoging van de studiekosten met ruim 10% in 2016 en het feit, dat veel 
studenten de Afrikaanse taal niet of onvoldoende machtig zijn en daardoor slechte resultaten behalen op de universiteiten 
van Stellenbosch, Wellington en Kaapstad. Door de -soms gewelddadige- rellen waren de universiteiten regelmatig gesloten 
en gingen veel colleges niet door met als gevolg, dat overgangsexamens en zelfs eindexamens nog niet afgenomen zijn. 
Daar hebben onze twee studenten Chanville Triem en Whitney Basson ook last van.
Op zaterdag 12 december hadden we bij Freek en Jennie Weelink “thuis” een gesprek met de studenten en kregen we een 
beeld van de problematische situatie en onzekerheid waarin zij momenteel verkeren. Chanville is een derdejaars onderwijs-
student en heeft zijn laatste overgangsexamen nog niet kunnen doen, maar hij maakt zich geen zorgen, want hij heeft het 
hele studiejaar uitstekende resultaten behaald en weet eigenlijk zeker, dat hij in januari aan het vierde en laatste studiejaar 
kan gaan beginnen.

Whitney is vierdejaars onderwijsstu-
dente, maar heeft op het moment van het 
schrijven van dit verslag (17 december) 
nog geen eindexamen kunnen doen. 
Verwacht wordt, dat dit examen nog 
vóór kerstmis afgenomen gaat worden. 

Al met al een warrige situatie, waar ho-
pelijk snel een einde aan komt!

Leo van de Sande

Onze studenten



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

Bedrijven en instanties die de stichting in 2015 hebben ondersteund:

Behalve genoemde bedrijven en instanties zijn er nog een groot aantal particulieren die vanwege hun betrokkenheid bij onze 
Stichting ook in 2015 dit lieten blijken door een gift. Wij willen al onze donateurs van harte bedanken voor hun ondersteuning.

OCB Bouw BV Ommen
BB Trappenfabriek Hattem
Expositie Mw De Badts Marle
Bungalowpark Hoge Hexel Wierden
Euregio Zonwering uit Vriezenveen
Firma Joostema uit Wapenveld 
Holding Maatschappij Roosdom Tijhuis 
    uit Rijssen
Horst Installatietechniek te Wapenveld

Houtvezelbedrijf Fikse te Nijbroek
De Walsmachinist Hardenberg
Stichting ,,Solino” Nieuwleusen
Stichting ,,Novel“ Heerde
Stichting Viattence Heerde
Rozendal Electro World Heerde
Schildersbedrijf Reijnders te Ommen
Schildersbedrijf Saman te Rilland
IJsselbouw BV Ommen

Thermoware EPS Mach.te Barneveld
W. van Werven Zuivelhandel uit Epe
Waardzicht International uit Rijnsburg
Willpro Technology uit Ommen
VV Maranatha uit Ommen
Ned. Prot. Bond Afd.Heerde
Diac. Prot. Gemeente Duivendrecht
St. Oorsprong Doel en Zin Baarn

Het Regenboogproject o.l.v. Sanja van de Sande

Op dit moment zijn er weer enkele nieuwe ontwikkelingen aan de gang in het 
township Ashbury, die slechts zijdelings met de Nieuwe Horizon te maken heb-
ben, maar via andere sponsors gesteund worden.
Behalve dat Sanja van de Sande drie keer per week brood van Spar aan de 
straatkinderen verschaft, wil ze deze kinderen ook een zinvolle bezigheid aan-
bieden. In samenwerking met het Montagu-Ashbury-Gemeenschapscentrum, 
worden kinderen na schooltijd opgevangen om onder begeleiding huiswerk te 
kunnen maken. Tevens worden er door de kinderen in het township met hulp 
van vrijwilligers, draadkarretjes en kralenkettingen gemaakt. Sinds kort hebben 
ze een handnaaimachine gekregen, waar ze in eerste instantie gaan leren om 
knijpertasjes en pennenzakjes te naaien. In het MAG centrum zijn vrouwen wekelijks op woensdagochtenden Poppetjes 
aan het breien voor ons Poppie-bewustmakings project. De bedoeling van dit project is om de kleurling schoolkinderen 

in en om Montagu, te informeren hoe op te treden tegen 
(seksueel) misbruik. D.m.v. een poppenkastspel en een pre-
sentatie, leren we hen dat ze uniek zijn, voor geen geld van 
de wereld te koop zijn, dat ze Gods kinderen zijn en waar 
ze kunnen aankloppen voor hulp. Alle kinderen krijgen na 
afloop iets lekkers en een (met liefde) hand gebreid popje 
met de volgende boodschap:
Jy is liefdevol handgemaak deur God Almagtig. Die 
poppies is handgemaak, met baie liefde. Daar is niemand 
soos jy nie. Nie twee poppies lyk diesellfde nie. Jy is uiters 
waardevol; geen geld kan jou koop nie - selfs nie al 
die geld in die hele wereld nie! Die poppies is nie te koop 
nie. God wil jou veilig hou in die palm van Sy hand. 
Die poppie pas in jou hand.
Die boodskap wat saam gaan met hierdie presentasie lui: 
EK IS SPESIAAL! ALMAL HET SY EIE TALENTE. GOD HET ’N 
PLAN VIR MY, EK KAN DROOM. AS MENSE JOU PROBEER 
MISBRUIK, ROEP OM HULP.
DIS NIE JOU SKULD AS ANDER MENSE JOU SEER MAAK NIE; 
GOD KAN HELP. EK KAN KIES HOE OM TE LEWE. GAAN 
JE JESUS AANNEEM AS JOU VERLOSSER?

Vriendelijke groet uit Montagu, Sanja van de Sande


