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Afgelopen februari was ik samen met  
Marianne, mijn vrouw een week in Mon-
tagu.  We werden door de mensen van 
Nieuwe Horizon geïntroduceerd bij ver-
schillende projecten van NH. Ook heb-
ben we kennis gemaakt met Jannie en 
Selestien Moses. Jannie en Selestien wo-
nen in het centrum van het township bij 
Montagu. Zij hebben zelf een centrale 
plaats en rol in de lokale gemeenschap. 
In het NH gebouw, waar zij ook wonen, 
worden initiatieven opgestart en uitge-
voerd door beiden. Sommige met meer 
en andere met minder succes. Maar wie 
niet waagt ..... We waren onder de indruk 
van de positieve energie die beiden uit-
straalden. Verderop in deze nieuwsbrief 
een impressie van de verbouw en reno-
vatie van het NH gebouw door Jannie. 
Ook een artikel over de wijze waarop Se-

lestien met jonge tienermoeders bezig 
is. Naast en tijdens het handwerk met 
mozaïek stoelen/tafels worden er ook 
goede en opvoedkundige gesprekken 
gevoerd. 

We bezochten ook de Jakes Gerwel 
Technische school in Bonnievale en kre-

gen daar een rondleiding van de direc-
teur. We waren onder de indruk van de 
gebouwen en faciliteiten. In de gesprek-
ken werd ons wel duidelijk voor welke 
uitdagingen de school staat. De school 
is in principe opgezet voor de leerlin-
gen van de omliggende townships. Het 
onderwijsniveau en het gemiddelde ni-
veau van de leerlingen matcht nog niet 
altijd. Dat is ook niet zo makkelijk, als de 
ondergrond, lees niveau van het basis-
onderwijs, te wensen overlaat. Het heeft 
allemaal verband met elkaar en komt 
door het jarenlange slechte overheids-
beleid. Maar men is bijna altijd positief 
gestemd, een basiswaarde!

    Veel leesplezier 
  Herman Bade
  Voorzitter Nieuwe Horizon

Uitzicht op Montagu.
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Over onze ex-studente Jamie-Lee Fluks 
blijven we maar steeds positieve berich-
ten sturen. In haar laatste studiejaar aan 
de universiteit van Wellington kwam zij 
in financiële moeilijkheden, omdat de 
overheid haar studiebeurs niet uitbetaal-
de. De Nieuwe Horizon heeft haar toen 
voldoende financiële ondersteuning ge-
geven om haar studie af te kunnen ron-
den. Vorige maand vroeg zij of ze even 
bij ons langs mocht komen. Natuurlijk 
mocht dat en enkele dagen later kwam 
zij  samen met haar moeder en kind  naar 
ons toe. Jamie-Lee vertelde, dat zij het 
van de Nieuwe Horizon gekregen geld-
bedrag in maandelijkse termijnen terug 
gaat betalen. Daar is zij nu toe in staat, 
want zij heeft sinds januari 2019 een baan 
als leerkracht wiskunde aan de Jakes 
Gerwelschool in Bonnievale. Door haar 

terugbetaling kan er in 2020 weer een 
nieuwe student(e) opgenomen worden 
in het studentenproject. Haar baan aan 
de eerder genoemde school heeft voor 
de Nieuwe Horizon nog een onverwacht 
voordeel: Jamie-Lee treedt vrijwillig op 
als contactpersoon tussen de school en 
de Nieuwe Horizon en daardoor krijgen 
wij regelmatig belangrijke informatie 
over de tien “Ashburykinderen”, die sinds 
januari 2018 op de Jakes Gerwelschool 
zitten en waarvoor de Nieuwe Horizon 
het taxigeld, schooluniformen en andere 
schoolkosten betaalt. Het moge duide-
lijk zijn, dat Jamie-Lee de ondersteuning 
door de Nieuwe Horizon dubbel en dwars 
verdiend heeft!

Leo en Sanja van de Sande 

Uit het goede hout gesneden

De Nieuwe Horizon-zaal
In mei benaderde beheerder Jannie Mo-
ses me om aandacht te vragen voor de 
slechte staat waarin de omheining van 
de zaal verkeert. De zaal is eigendom 
van de stichting en dus is de Nieuwe Ho-
rizon verantwoordelijk voor een goede 
staat van onderhoud. De aannemer ging 
voortvarend aan het werk en als u deze 
Nieuwsbrief leest, is de nieuwe muur he-
lemaal klaar. Daar bleef het niet bij, want 
Jannie en Selestien wilden ook het aan-

zien van de zaal - binnen en buiten -  ver-
beteren en gaan dat grotendeels doen in 
eigen beheer. Via sponsoring komen er 
nieuwe deuren in de toiletruimten, wordt 
de vloer opnieuw betegeld en krijgen de 
muren en het podium een nieuwe, frisse 
verflaag. Aan de buitenkant worden de 
roestige en versleten ijzeren toegangs-
deuren vernieuwd en ook de toegang 
tot de zaal krijgt een nieuwe betonlaag. 
De voortuin wordt ook aangepakt en 

over een paar maanden zal de zaal en 
omgeving er piekfijn uitzien, mede door 
de grote inzet van het beheerdersecht-
paar. Hun cateringbedrijf gaat steeds 
beter lopen en door de opgeknapte zaal 
verwachten Jannie en Selestien een 
nog grotere toeloop van klanten. In de 
Nieuwsbrief van januari 2020 zullen we 
het eindresultaat laten zien !

Leo van de Sande                                                            



Eerste ervaringen van  
de penningmeester

In de vorige nieuwsbrief heb ik mij 
voorgesteld als de nieuwe penningmeester 

van Stichting Nieuwe Horizon. Wat zijn de eerste ervaringen en 
wat is er zoal gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Mijn eerste 
indruk is dat er heel veel goed werk wordt verricht in de diverse 
projecten die worden gefinancierd dankzij uw bijdragen. Of het 
nu gaat om het project voor de ‘Bezigheidsklas’of het project 
Jakes Gerwel-school Bonnievale. Alle mensen daar zijn erg be-
trokken, niet alleen bij deze projecten maar bij alle projecten. 

Voor mij zijn het nu nog projecten op afstand, maar wie weet 
heb ik nog een keer de gelegenheid om ze zelf te bezoeken. De 
cijfers van 2018 zijn ondertussen  verwerkt. Met de accountant 
heeft een gesprek plaats gevonden. In de volgende nieuwsbrief 
hoop ik u de cijfers van 2018 met de verklaring van de accoun-
tant te kunnen presenteren. 

  Gerard Doggen 
  Penningmeester

www.nieuwehorizon.nl

Nieuws kwam er ook van de ex-student uit het studentenpro-
ject, Edrich Theodore. Hij deed twee jaar geleden eindexamen 
Onderwijs, maar haalde voor twee van de veertien vakken 
geen voldoende. In Zuid-Afrika mag zo’n “bijna-onderwijzer” 
toch aan de slag in het reguliere onderwijs, maar krijgt dan niet 
het volle salaris. Op 17 juli belde hij mij om te zeggen, dat hij 
voor die twee vakken opnieuw examen gedaan heeft en daar-
door sinds een paar maanden volledig bevoegd is. Hij ontvangt 
nu voortaan een volledig salaris als leerkracht aan een lage-
re school in het fraaie, aan de Indische Oceaan gelegen dorp 
Struisbaai. Dat extra geld zal hem goed van pas komen, want 
Edrich is intussen getrouwd en heeft al een kind !

Leo van de Sande

Edrich Theodore

Dankie vir die twee jaar wat u my be-
hoefte raak gesien het. Dankie vir die 
omgee. Ek waardeer dit ongelooflik baie. 
Vir die afgelope twee jare wat ek myself 
bevind het by die Worcester secondêr 
(Middelbare school) in Worcester, kon ek 
net onse Hemelse Vader dank, wat my 
krag gegee het vir elke dag.
                
Dit was nie maklik nie en daar was dae 
wat ek wou tou opgooi (opgeven). Maar 
ek het deur gedruk. Ek het geglo, dat 
wat jy insit, sal jy uitkry. My loopbaan 
vir skool het nou tot ’n goed einde ge-
kom. Die beroep wat ek belang instel 

is om kinders baie graag te kan opvoed 
in drama (toneel, etc.). Alles te dan-
ke aan my drama onderwyser juffrou 
van Wyk. Wow ! Sy het regtig die beste 
van elke kind gemaak in ons klas van 
27 drama leerders. Ek sal dit baie waar-
deer as daar ’n geleentheid gebied kan 
word om drama te gaan studeer by 
enige universiteit wat my sal aanvaar.  
Ek wil julle almal dank en eer toe gee uit 
my hart. Die uwe,

  Anastacia Lewies,
  16 januarie 2019, Montagu

Geagte mense van Stigting Nieuwe Horizon

http://www.nieuwehorizon.nl


Het Tienerproject en het 
Vaardigheidsproject

Dat tienerzwangerschappen een groot pro-
bleem vormen in Zuid Afrika is bekend. We 
schreven hierover al eerder in de Nieuwsbrief. 
Selestien Moses trekt zich het lot van deze 
aanstaande moeders, die zelf nog kind zijn, 
heel erg aan en probeert via het Tienerproject 
deze meisjes voor te bereiden op de nieuwe 
fase in hun jonge leven. Dat gebeurt door veel 
gesprekken te voeren, maar ook door hen 
vaardigheden aan te leren waarmee men wat 
inkomen kan vergaren. De Gemeente Katwijk 
heeft dit project omarmd en met hun financi-
ele bijdrage kunnen in Ashbury sinds januari 
2019 mooie dingen gedaan worden. Hieronder 
staat een dankbriefje, dat we van Selestien 
Moses mochten ontvangen. 

“Naand Sanja en Leo en Bestuur van Nieuwe Horizon,

Weer eens baie dankie aan al die sponsors vir die ondersteuning 
met die tienerprojek. Uw finansiële bydra help ons om die tieners 
hoop te gee, dat hulle lewens nie nodig het om stil te staan nie. 
Ek glo met die opleiding wat ek gekry het kan ek iets positief in 
hulle lewe terug ploeg. Daar is van die tieners wat geen hulp kry 
nie. Hulle moet ‘n sukkel bestaan voer in die tyd dat hulle swanger 
is. Die pa is kwaad vir sy kind. So nou moet hulle dai kind alleen 
groot maak en hulle is self nog kinders. So my gebed en idee is 

om hulle te leer hoe om te lewe met ’n kind en dat ons kyk hoe 
om hulle te help. Die befonsing help dat hulle iets eet as hulle vir 
opleiding kom en dat hulle ‘n vaardigheid leer wat hulle en hulle 
kinders kan help. Daar is so veel dankbaarheid as ons by mekaar 
kom en so kan hulle  weer voel soos iemand met ’n doel in die 
lewe. Baie dankie namens ons almal vir u hulp aan tieners wat ‘n 
fout begaan het en deur baie van hulle families en door die vaders  
net so gelos word. 

Groete en al ons liefde van Selestien en Celeste’s angel’s”
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We bezoeken de familie Moses regelmatig en konden met eigen ogen zien wat er 
zowel binnen het Tienerproject als ook in het Vaardigheidsproject gebeurt. Seles-
tien werkt veel met mozaïek-tegeltjes, die op een cementen basis gelijmd worden. 
Zo maken de meisjes allerlei fraaie voorwerpen: vlinders, bloemen, doosjes, etc. 
Ook mijn lege sigarenkistjes worden aan alle kanten beplakt met stukjes mozaïek 
en zijn klaar voor de verkoop. Er worden ook bijzonder fraaie meubeltjes gemaakt 
en hierbij leveren ook de jongelui, die in het Vaardigheidsproject van Jannie Mo-
ses zitten, een aandeel. Jannie leert deze jongens onder andere werken met ijzer, 
waaronder lassen en dat komt goed van pas, want het ijzerwerk van de meubel-
tje, die Selestien verfraait, wordt gezaagd, gebogen,  gelast en geverfd, waardoor er 
een keurig basismeubeltje ontstaat en na het aanbrengen van de stukjes mozaïek  
staat er een fraai stelletje. Klaar om verkocht te worden. Op deze manier is het echt-
paar Moses naar onze mening gelijktijdig heel goed met twee belangrijke Nieuwe  
Horizon-projecten bezig ! 

Leo en Sanja van de Sande

Stichting Nieuwe Horizon is bij de KvK geregistreerd onder 
nummer 410 42 620 en is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (www.ANBI.nl).
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