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De titel hierboven komt uit een toespraak van 
dr. Okke Jager, bekende theoloog en TV-
dagsluiter uit de jaren van voor de eeuwwis-
seling. Zijn opmerking is in mijn geheugen 
blijven hangen en soms, op een bepaald 
moment, wordt de betekenis ervan opnieuw 
actueel. Want in onze veelkleurige samen-
leving worden mensen vaak getypeerd op 
basis van hun huidskleur.
Heeft deze typering altijd met eerzucht te 
maken? Of gaan we gedachteloos met onze 
woorden om en realiseren we ons niet wat 
typeren voor de ander kan betekenen? 
In de diepte van ons denken schuilt niet zel-
den een vorm van eerzucht en overal waar 

veelkleurigheid in een samenleving aanwezig is liggen typeerzucht en 
eerzucht op de loer en is vertrouwen onder spanning gekomen.
Ik wil dit thema ook betrekken op onze relatie met de mensen in Montagu 
- Ashbury in Zuid-Afrika. Hoe zullen zij en wij met elkaar omgaan als 
we vanuit onze betrokkenheid in de Nieuwe Horizon elkaar ontmoeten? 
Hoe ervaren we verbondenheid?
We zijn immers, zwart, wit of bruin, samen op weg naar Gods Koninkrijk 
van vrede en gerechtigheid? Het goede zoekend voor elkaar?
Wat mij in Montagu heeft getroffen is de afwezigheid, wederzijds, van 
enige vorm van typeerzucht of eerzucht.
We zijn gezamenlijk, als vanzelf, een beetje kleurenblind geworden.
Ontroerend om dat te mogen beleven.

Theo de Kok, voorzitter

“Typeerzucht is eerzucht”

Onze studenten en reeds 
afgestudeerden

Goed nieuws is er weer te melden omtrent het Studenten project. 

Jamie Fluks is tamelijk nieuw in het project. Zij is tweedejaars onder-
wijsstudente en wordt vanaf januari 2016 ondersteund door de Nieuwe 
Horizon. Zij had het eerste studiejaar afgesloten met schitterende presta-
ties: Voor acht van de 14 vakken kreeg zij een ‘lof-vermelding’ en voor 
de zes overige vakken 
had zij ook hoge scores. 
De toetsresultaten van 
afgelopen juni zijn nog 
niet binnen, maar Jamie 
antwoordde mij kort en 
bondig: “Die zijn goed!”

Lees verder op 
de volgende pagina.



- vervolg -

Onze studenten en reeds afgestudeerden 

Whitney Basson heeft eind 2015 in vier jaar tijd haar studie voor on-
derwijzeres met succes afgesloten en ontving in april haar diploma. Sinds 
januari 2016 werkt zij fulltime als leerkracht in Worcester.

Chanville Triem is in juni geslaagd als leerkracht Voortgezet Onderwijs 
en gaat op korte termijn aan het werk. Hij heeft de afgelopen vijf jaar aan-
getoond uit het goede onderwijs-hout gesneden te zijn. Nieuwe Horizon 
waardeert zeker ook het werk, wat Chanville voor de Nieuwe Horizon 
en andere studenten deed. Hij wees ons op instanties, die studiebeurzen 
voor studenten regelden. Bijzonder is, dat Chanville Triem en Belinda Rooi 
(ex-NH-studente) samen een relatie hebben. Beiden dienen nu het Zuid-
Afrikaanse onderwijs dankzij de steun van de Nieuwe Horizon en stichting 
Solino. 

Sinds de omwenteling in 1994 geldt in Zuid-Afrika de ‘Regstellende 
Aksie’. Bij vacatures krijgen daardoor zwarte kandidaten de voor-
keur. Andere kleurlingen hebben maar weinig kans op een goede 
baan. Dat probleem speelt ook voor Alicia Rooi, die met hulp 
van de Nieuwe Horizon een afgestudeerde landbouwkundige in-
genieur is. Op Departementen en andere staatsinstellingen heeft zij 
vanwege haar bruine kleur geen kans op een benoeming en de boeren 
durven vanwege politieke onrust rond de landbouwgrond niet uit te breiden 
en meer hoog opgeleid personeel aan te stellen. Toch zit Alicia niet bij de 
pakken neer en heeft bij al haar diploma’s er nóg een toegevoegd. In april 
kreeg zij het diploma Pomologie uitgereikt. Een specialisatie op het gebied 
van vruchten. Hopelijk wordt haar doorzettingsvermogen spoedig beloond.

De Regstellende Aksie heeft geen gevolgen voor 
niet-zwarte leerkrachten, want het tekort aan onder-
wijsmensen is zó groot, dat bijna alle afgestudeerden 
er in slagen een baan te vinden. Daarom geeft de 
Nieuwe Horizon er de voorkeur aan om vooral jonge 
mensen te steunen op het gebied van onderwijs, de 
zorg en maatschappelijk werk. Dáár liggen voor alle 
kleuren mogelijkheden.

We mogen zeer tevreden zijn met onze studenten en 
deze resultaten bewijzen maar weer eens, dat door 
goed samen te werken mooie dingen zijn te bereiken. 
Deze jonge mensen hebben een toekomst en kunnen 
hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
kinderen in Zuid-Afrika. De Nieuwe Horizon is blij en 
dankbaar hiertoe bijgedragen te hebben!

Leo van de Sande

We volgen met interesse ook Susara Lambert. Zij studeerde met hulp 
van de Nieuwe Horizon enkele jaren geleden af en werkt momenteel als 
onderwijzeres aan een lagere school in Montagu. Haar moeder heeft ja-
renlang hard gewerkt voor een karig loon op een boerderij om Susara te 
laten studeren en vorig jaar kon Susara eindelijk iets moois terug doen: Zij 
kon dankzij haar onderwijs-salaris een eenvoudig, maar comfortabel huisje 
kopen in een goede wijk van Montagu. Maar er is nog meer goed nieuws te 
melden over Susara: op 16 juni studeerde zij af aan de universiteit. Zij heeft 
in de avonduren, weekenden en vakanties een vervolgstudie gedaan en zij 
mag zich daardoor nu ‘Honour Bachelor of Education’ noemen!



Verslag Opleiding-vordering
Goeie middag Broer Freek, Leo en bestuur.

Hoe gaan dit, met ons gaan dit goed?
Ek en Selestien sit alles in, om die sentrum en die 
projekte tot ’n sukses te maak. Ons werk hard tot die 
voordeel van elkeen in ons gemeenskap, terwyl ons 
ook ingedagte hou ons persoonlike lewe as gesin. Hier 
by die sentrum het ek nie probleme nie, Selestien en ek 
werk dus hard saam tot die sukses.

Die eerste maande van die jaar het ons baie gekonsen-
treer op die besigheidsklas (vakschool). Februarimaand 
was net eksamens. Ek moes toe 2 eksamens doen met 
die leerlinge en het vrydag 11 Maart 2016 alles na 
Seta in Kaapstad geneem. Een leerling het reeds ’n 
stageplek gekrij vir 3 dae per week by ’n nattuur re-
servaat, haar naam is Ashtrid Kiewiets. Sy is baie hard 
werkend en help my op baie vlakke.

Soos u op die fotos kan sien is ek hardbesig met die 
projek. Ek wou dit altyd doen en is baie passievol 
omdat ek die nood ken in ons gemeenskap en veral 
onder ons jong mense. Hoe groter die projek raak, sal 
die departement meer betrokken raak met riglyne en 
ondersteuning. 
Ons is so behep met hierdie projek want dit is wat ek en 
Selestien altyd wou doen en dank die Here dat julle ons 
visie deel, ek sien mooi dinge vir die projek as almal 
gaan saamwerk. Ek het hulle boekwerk en inskrywings 
reggemaak vandag en sommer begin met gereedskap 
en hoe dit gebruik moet word en hele paar aanwijsings 
gegee. Jong mense is baie trots en wag om in te skakel.

Ons begin om 10h00. Dan gee ek die dag se plan en 
gaan ons deur ons boekwerk. Dan begin ons prakties 
werk en opleiding doen. Ek betrek ook een of twee vry-
willige mense wat jare in die bou bedryf was. Na die 
lunch om 13h00 werk ons die laaste gedeelte van die 
dag.

Die stand van sake in die opleiding is soos volg:
• Jong mense wat nog ingedeel moet word is 7
• Jong mense in bouprojek is 7 
• Jong mense in bakprojek is 6
Ons is bly om te noem dat ons nog op die aantal van 
20 jongmense is wat wil leer. Ons glo die getalle sal 
nog toeneem.
As almal saamwerk, dink ek hier wag nog ’n groter 
verrassing as verlede jaar in terme van die verande-
rings en die harde werk wat hier plaas vind.

Groete aan almal en ek heg u die fotos aan.
Leo aan jou ook, dankie vir die lekker samewerking 
ou vriend.
Nogmaals dankie

Jannie en Selestien Mozes en die kinders



Uitkomsten verrichte 
werkzaamheden jaarcijfers 2015 
Stichting ‘Nieuwe Horizon’

De door ons verrichte werkzaamheden leiden 
tot de volgende bevindingen:
1. Wij hebben (steekproefsgewijs) vastgesteld 

dat de in de balans per 31 december 2015 
voorkomende posten overeenstemmen met 
de hieraan ten grondslag liggende beschei-
den 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 

2015, ook zijn de overige posten, zoals over-
lopende posten en afschrijvingen e.d. (voor 
zover van toepassing) verwerkt in dit over-
zicht.

3. De gebruikelijke grondslagen voor waarde-
ring 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.

Student 
Chanville 
Triem 
afgestudeerd
Voel nog soos gister, 5 jaar gelede die dag 
toen ek moes vertrek vanaf Montagu na 
Wellington om met my loopbaan en toe-
koms te begin. Alle eer aan Ons Hemelse 
Vader vir die krag en energie wat hy my 
die afgelope 5 jaar gegee het. Vandag 
maak ek klaar met my studies en begin my 
volgende reis en lewe as toekomstige op-
voeder. Baie dankie vir almal wat bygedra 
en belê het in my. Ek hoop net ek het julle 
trots gemaak en sal ook voort gaan om jul-
le trots te maak waar ek ook al my bevind 
in die lewe. Yes. I Made it!
Chanville Triem

(vertaling)
Het voelt als de dag van gisteren, vijf jaar ge-
leden, toen ik moest vertrekken van Montagu 
naar Wellington om met mijn loopbaan en 
toekomst te beginnen. Alle eer aan onze 
Vader voor die kracht en energie die Hij mij 
gegeven heeft. Vandaag ben ik klaar met 
mijn studies en begin mijn volgende reis en le-
ven als toekomstige opvoeder. Hartelijk dank 
aan iedereen, die aan mijn succes heeft bij-
gedragen en me al die tijd ondersteund heeft. 
Ik hoop slechts, dat ik u trots heb gemaakt en 
zal er voor zorgen, dat u trots op mij kunt zijn 
waar ik mij ook mag bevinden in mijn leven. 
Ik heb het gehaald!
Chanville Triem

Geleerentheid is baie belangrik in vandag se lewe. 
Ek het groot geraak by my ouma en oupa wat ’n 
toelaag elke maand van die staat ontvang. Hul kon 

my nie universiteit toe stuur nie. Na skool het ek gaan werk om te help 
met die onderhou van die huishouding, maar my droom was altyd ge-
wees om ’n grondslagfase onderwyser te raak. Ek het elke jaar aansoek 
gedoen en vir 3 jaar kon ek nie ’n plek kry op die universiteit nie. Die 4de 
jaar het ek weer aansoek gedoen en dit was suksesvol. Ek was verskriklik 
opgewonde, maar die finansering van my studies was my bekommernis. 
Ek het toe by die kerk  gaan aanklop vir hulp en het gehoor van die 
Nieuwe Horizon beurs. EK wil net van hierdie geleentheid gebruik maak 
om vir Nieuwe Horizon baie dankie te sê vir die hulp wat hul vir my ge-
bied het die 4 jaar wat ek studeer het. Sonder u hulp sou ek dit nie kon 
doen nie. Dankie dat u my droom ’n werklikheid gemaak het. Nieuwe 
Horizon het my geleer hoe om ’n ander te help. Baie dankie.
Whitney Basson

(Vertaling)
Geachte sponsoren van Nieuwe Horizon,
Studie is zeer belangrijk in het leven van vandaag. Ik ben opgegroeid bij 
mijn oma en opa, die maandelijks een uitkering van de Staat ontvangen. 
Zij konden mij niet naar de Universiteit sturen. Na mijn schooltijd ben ik 
gaan werken om te helpen met het onderhouden van het gezin, maar mijn 
droom is altijd geweest om een kleuter-onderwijzeres te worden. Ik heb 
drie jaar lang elk jaar te vergeefs geprobeerd om een plaats te krijgen op 
de Universiteit. Het vierde jaar heb ik dat weer gedaan en toen was ik suc-
cesvol. Ik was vreselijk enthousiast, maar de financiering van mijn studie was 
een grote zorg. Ik heb toen aangeklopt bij de Nederlands Gereformeerde 
Kerk en heb gehoord van een studiebeurs via de Nieuwe Horizon. Ik wil van 
de gelegenheid gebruik maken om de Nieuwe Horizon te bedanken voor 
de ondersteuning tijdens de vierjarige studie. Zonder uw hulp zou ik dit niet 
hebben kunnen doen. Hartelijk dank, dat u mijn droom tot werkelijkheid 
gemaakt hebt. Nieuwe Horizon heeft mij geleerd om anderen te helpen. 
Hartelijk dank.
Whitney Basson 

Geagte ondersteuners van 
Nieuwe Horizon

Stichting ‘Nieuwe Hori-
zon’ 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 opgeno-
men op de ANBI lijst van 
de fiscus (www.anbi.nl)


