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Het merendeel van de Ashbury inwoners leeft op of zelfs onder de armoedegrens. Elke dag voldoende eten op tafel,  
is er lang niet voor iedereen. Daarom is het goed, dat er meerdere weldoeners voedsel verschaffen aan behoeftigen. 

Maar deze kleine “organisaties”, die al-
lemaal hetzelfde doen, voeren geen ad-
ministratie en dat leidt tot oneigenlijk 
gebruik. Er wordt veelvuldig “geshopt” 
van het ene naar het andere uitdeelpunt 
en ook mensen die een baan en dus  

wat geld hebben, sluiten meerdere keren  
per week aan in de rij. Dat is natuurlijk 
geen goede zaak en daar wil Montagu 
Cares iets aan doen. Zij zijn bezig met 
een vorm van registratie, zodat “shop-
pen” voorkomen wordt. Onze stichting 
helpt Selestien Moses ook met voedsel. 
Nu is onze gedachte: “Samenwerken is 
veel effectiever”. Daarom zijn we gestart 
met het onderzoeken op welke terreinen 
samenwerking een meerwaarde biedt. 
De voedselverstrekking is zo’n zaak. 
Maar een tweede vorm is ook al gevon-
den. Nieuwe Horizon weet hoe belang-
rijk onderwijs is en Sanja van de Sande 
is al jaren bezig om schoolverzuimende 
kinderen terug op scholen te krijgen. 
Daar is Montagu Cares nu ook aktief mee 
begonnen en dus ligt samenwerking 
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Samenwerking tussen Nieuwe Horizon en Montagu Cares

van Nieuwe Horizon en Montagu Cares 
voor de hand. Het eerste succes is er al. 
Door aktieve opvolging zijn er in januari 
al 114 spijbelaars opgespoord en richting 
de lagere scholen gestuurd. Naar school 
gaan is één ding, maar zonder geschik-
te kleding en schoeisel kan dat zeker 
in de winter niet. Montagu Cares voor-
ziet daarin en Sanja heeft met geld van  
Nieuwe Horizon schoolmateriaal zoals 
potloden, stiften, linialen, plakstiften 
puntenslijpers en pennenzakjes op de 
diverse lagere scholen afgeleverd. Het 
is hier de bedoeling dat leerlingen zelf 
deze spullen meebrengen. De leerkrach-

ten weten heel goed welke families hier 
geen geld voor hebben en zorgen voor 
de verstrekking van de materialen. Al 
weer een vorm van samenwerking tus-
sen Nieuwe Horizon en Montagu Cares.
Ongetwijfeld ontdekken we nog wel 
meer mogelijkheden tot samenwer-
king. Tot geruststelling van de familie 
Moses hebben we hen kunnen ver-
zekeren, dat hun projecten zeker niet 
verdwijnen. Nieuwe Horizon gaat niet 
op in Montagu Cares en het omgekeer-
de is ook niet het geval. Ons doel is:  
Samenwerking waar dat kan !
Leo & Sanja van de Sande

In meerdere opzichten zullen we dit jaar 
de samenwerking met Montagu Cares 
verder gaan intensiveren. Montagu Cares  
is ontstaan vanuit en door mensen uit 
de Montagu gemeenschap. Wat je in 

het artikel al kunt lezen, be-
kommeren zij zich lokaal 

om voorzieningen van 
de meest elemen-
taire levensbehoef-

te. Afgelopen jaar hebben er meerdere 
gesprekken plaats gevonden door Leo 
en Sanja met Montagu Cares. Deze ge-
sprekken kwamen voort uit de behoefte 
om elkaar beter te leren kennen en daar-
door elkaar te versterken en er minder 
versplintering zal zijn in de lokale hulp-
voorziening. De kracht en geschiedenis 
bij Nieuwe Horizon ligt vooral in onder-
wijsvoorzieningen. Montagu Cares is 

vooral met basis levensbehoefte actief. 
Vanuit de Nieuwe Horizon heeft Sanja 
van de Sande plaatsgenomen in hun 
bestuur. Wij geloven dat door verdere 
samen werking, we elkaar alleen maar 
kunnen versterken en daarmee de lokale 
gemeenschap beter kunnen helpen. We 
hebben vertrouwen in het vervolg.
Herman Bade, 
Voorzitter Nieuwe Horizon

Bericht van Casey-Lee Wilschut
Hierdie jaar is ek ‘n 3de jaar Onderwys student aan die Univer-
siteit van Suid-Afrika. Ek het reeds geregistreer in januari en is 
alweer aan die gang. Ek het laasjaar in die feestyd die voorreg 
gehad om saam met my familie vir minder bevoorregte kin-
dertjies ‘n partytjie te gee! Dit was so wonderlik om die geluk-
kige gesiggies te sien en beleef ! Buiten my studies, werk ek 
heel die weke op Montagu Laer Skool as ’n onderwijsassistent 
en die Skooljaar vir 2023 het alreeds begin. 

Met nuwe opgewonde leerders wat die skool betreë en voor-
bereiding vir atletiek, was dinge ‘n bietjie dol die eerste paar 
dae. Eén van die nuwe leerders in die skool is ‘n leerder wat by  
Badenskool was en wat ik ken, Corlea de Koker, Sy is hierdie jaar 
in Graad 7, in my klas ! Deur dit alles, is ek baie dankbaar en bly 
vir spesiale mense soos julle wat anders se lewens verreik en 
dinge vir hulle moontlik maak . Ek is dankbaar aan God vir julle . 
Voorspoed aan julle en elke student en leerder vir die jaar 2023 !  
Hartlike groete. 
Casey-Lee 
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Onze studenten

Ook Dmitri Moses kan met tevredenheid terug-
kijken op het afgelopen (derde) studiejaar Onder-

wijs. De toetsen legde hij met glans af met scores 
van om en nabij de 80 %. Voor één onderdeel (Psy-

chologie) was de uitslag niet helemaal voldoende en 
daarom gaat hij in januari en februari de toets overdoen. 

Daarna begint ook voor hem het laatste studiejaar en dat 
betekent een afsluitend werkstuk maken op een stageschool. Als dat naar tevreden-
heid verloopt, is ook hij aan het einde van dit jaar een volledig bevoegde leerkracht.  
In de vakantie leidt Dmitri ook nog een 
succesvol drum-project in Ashbury.

De situatie van Marvine Louw (twee-
dejaars studente onderwijs) is nog niet 
zeker. Met haar studieresultaten is niets 
mis. Maar met haar en haar vader was  
de afspraak gemaakt, dat het door de  
Nieuwe Horizon voorgeschoten geld voor 
kamerhuur door studiebeursorganisatie NSFAS 
terug betaald zou worden aan de Nieuwe Horizon. 
Onze stichting zou dat geld dan weer in kunnen zetten voor het volgende studiejaar 
van Marvine. NSFAS betaalde tot nu toe nog helemaal niets terug. Of Nieuwe Horizon 
voort kan gaan met de betaling van de kamerhuur is op het moment van publicatie 
van de Nieuwsbrief nog niet zeker.

De Jakes Gerwel Skool. Dat wij enthousiast 
zijn over deze bijzondere middelbare school 
in Bonnievale, hebben we al vaker aange-
geven. Met name de Vaardigheidsrichting 
(vgl. ambachtsschool) is een positieve onder-

wijskundige toevoeging die maar heel weinig 
middelbare scholen bieden. En dat in een land 

waar “iedereen naar de universiteit wil”, maar goed 
opgeleide vakspecialisten niet te vinden zijn. (Is trou-

wens niet alleen in Zuid-Afrika het geval!). In 2022 heeft de 
Nieuwe Horizon een bedrag van € 2000 overgemaakt naar deze school. Het helpen 
van een zeer goed geleide onderwijsinrichting, die in de korte tijd van het bestaan 
al 600-800 leerlingen voorziet van passend onderwijs, verdient het in onze ogen om 
gesteund te worden. Daarom is ons voorstel: continuering in 2023.
Leo van de Sande.

Begin december kwam dominee 
Boesak op bezoek met de vraag of 
Nieuwe Horizon iets kon betekenen 
voor een pas opgerichte netbalclub 
in Ashbury. Netbal (vergelijkbaar met 
korfbal in Nederland) is een veel be-
oefende sport door meisjes/vrouwen 
in Zuid-Afrika. Veel andere team-
sporten zijn er niet en zeker niet voor 
arme townshipmeisjes. Naast het 
lichamelijke aspect zorgt een team-
sport voor geestelijke en sociale vaar-
digheden. Daarnaast houdt het jonge 
mensen van de straat, waardoor mo-
gelijk ongewenste contacten verme-
den worden en crimineel afglijden 
voorkomen wordt. Onze stichting wil 
dit project een kans geven door een 
startbedrag van R. 10.000 te geven.  
(€ 550). Voor dit bedrag kunnen sport-
kleding en noodzakelijke sportattri-
buten aangeschaft worden en wordt 
de jaarhuur van het gemeentelijk 
sportveld betaald. Uit ondervinding 
weten wij, dat veel projecten hier en-
thousiast beginnen, maar ze sterven 
helaas nogal eens een snelle dood. 
Op verzoek van de dominee heeft 
Sanja de taak van “beschermvrouwe 
van de Hessequa Netbal Club” op zich 
genomen. Op deze manier kan zij de 
verrichtingen en de voortgang van 
deze groep volgen. We zijn benieuwd 
hoe dit project zich zal ontwikkelen 
en houden u via de Nieuwsbrief op de 
hoogte !
Sanja van de Sande

Het Netbal- 
project

Dmitri Moses

Marvine Louw

Jakes Gerwel Skool
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Met Dank aan onze  
sponsoren en donateurs 2022

In 2022 hebben we voor een mooi aantal projecten steun 
en ondersteuning kunnen leveren. Dat hebben we alleen 
maar kunnen doen, dankzij de enorme steun en bijdrage 
van onze donateurs en sponsoren.
Daar zijn we als bestuur enorm dankbaar voor. De trouw 
waarmee u/je ons al jaren ondersteunt ervaren we als een 
“Blessing”. Op deze plek willen we ook onze sponsoren 
noemen die stichting Nieuwe Horizon al jaren steunen.

Hartelijk dank,  
Gerard Doggen (Penningmeester)

•  BB Trappenmakerij
•  Horst Installatietechniek
•  Houtvezelbedrijf Fikse B.V.
•  IJsselbouw B.V.
•  Firma Joostema v.o.f.
•  Holdingmij. Roosdom Tijhuis B.V. 
•  Stichting Solino
•  Waardzicht International S.A.
•  Handelsonderneming HAVO

DANK

Beeldverslag van de activiteiten 
van Jannie Moses


