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De studenten die  
Nieuwe Horizon ondersteunt

De drie studenten, die door de Nieuwe Horizon ondersteund worden, 
stuurden ons de volgende verslagen:

DMITRI MOSES 
schreef: ”Goeie middag 
aan al die Nieuwe 
Horizon-bestuur. Dit is 
’n beriggie van Dmitri 

Moses. Hiermee wil ek 
net U weereens bedank 

vir U finansiële hulp met my studies as 
ook met my verblyfgeld. Elke dag is ’n 
uitdaging maar met U ondersteuning 
is dit die moeite werd. Ek leer baie en 
raak elke dag meer lief vir wat ek doen. 
Ek’s dankbaar en hoopvol dat U deel is 
van my toekoms en my ondersteun. Ek 
sien uit en is baie positief vir dit wat die 
toekoms vir my inhou. Ek weet sonder 
U’julle sou dit nie moontlik gewees het 

nie en daarvoor is ek regtig dankbaar. 
Ek wil spesiaal vir die borge en vir die 
bestuur wat in Suid-Afrika is, Oom Leo 
en Ant Sanja baie dankie sê. As ek iets 
nodig het, sal hulle altyd moeite maak 
vir my. Hulle is altyd onmiddelik daar 
as ek hulp vrae. Ek bid dat ons Hemelse 
Vader hulle seën met gesondheid en dat 
Nieuwe Horizon van krag tot krag sal 
groei om my en ook ander kinders wat 
in dieselfde posisie is, te help sodat hulle 
iets in die lewe word. Ek is dankbaar aan 
al die bestuur van Nieuwe Horizon asook 
al die borge. Mag God U almal seën. 
Byvoorbaat dankie.”
Dmitri John Moses

Contact

Secretariaat: Ricky Lentink-Berghuis 
Telefoon: 06-36386269
Email: info@nieuwehorizon.nl
Rabobank: NL08 RABO 0396 5400 82
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Onderwijs en de naweeën van Corona!

loopt stage als 
onderwijsassistente 

op de Montagu Laer 
Skool en schreef: “Goeie 

dag. Ek vertrou dat U wel en 
gesond is. Vandag teken ek my 10de week 
by Laerskool Montagu af. Sover geniet ek 
elke oomblik saam met die leerders en 
my kollegas. Hulle het my met ope arms 
verwelkom en ek het dadelik tuis gevoel. 
Die nuwe omgewing was vir my ’n groot 
aanpassing, maar tog het ek gou my 
voete gevind. Ek leer elke dag ies nuuts 
en het ’n breër werksomskrywing. Met 
vorige ervaring by Baden Primêre Skool 
help dit my baie om al my werk flink en 
met passie te doen. My eerste semester, 
waarin ek net één module het, is op die 

rug en ek het Vrydag 29 April my AFK 
2601 Semester Eksamen afgelê.”
Hartlike groete.
Casey-Lee Wilschut

schreef: “Hallo, ek is 
Marvine Louw. Ek 
is 20 jaar oud (13 

Julie 2001). Ek bly 
aan die kant van Baden 

Boerdery Trust, ’n plaas buite Montagu 
geleë. Ek’s tans ‘n 2de jaars student 
aan die Cape Peninsula University of 
Tegnology (CPUT). Ek het die jaar vars 
begin op 1 Maart 2022 en studeer tans 
op Wellington Kampus en is tuis aan 
die Bergkruine Komplex Studente 

Akkomodasie in Adderly Street net 3 
minute weg geleë vanaf die Kampus. 
Baie keer vind ek dit moeilik om dinge te 
doen rondom ons Kuns klas, want daar 
is baie keer wat ek nie die nodige dinge 
het vir dit nie. Maar ek kom altyd aan die 
ander kant uit met punte wat my tevrede 
stel. Baie keer ondervind ek probleme 
om op die internet te gaan, want waar ek 
bly is daar nie dit nie. Die Kampus se wifi 
wil vir ’n lang tyd nie aan my selfoon en 
rekenaar connect het nie, maar daardie 
probleem is opgelos. Ek voel tuis waar 
ek bly en het ’n groot kamer met ’n braai 
agter. Ek’s gelukkig met wat ek te danke 
het aan ons Hemelse Vader en aan 
sponsor Nieuwe Horizon wat my help. 
Baie Dankie.”
Marvine Louw

Corona heeft een enorme onderwijsschade aangericht, onder met name de armste 
bevolkingsgroepen binnen de Zuid-Afrikaanse samenleving. Zeker ook in Montagu 
heeft er onderwijs kaalslag plaats gevonden. Bij de huidige generatie leerlingen slaat 
dat een gat in kennis en vaardigheden. De uitdaging zal zijn om dat gat in kennis en 
ervaring de komende jaren te dichten. Hoe lastig dat ook is. Wij als stichting willen 
daar in het onderwijsveld ons steentje in bijdragen. In deze NH nieuwsbrief lichten 
we onze ondersteuning binnen het onderwijsveld verder toe. Ook al is het maar een 
“druppeltje op …”. 

Herman Bade, Voorzitter Nieuwe Horizon

De Jakes Gerwel Tegnies Skool
We hebben in eerdere Nieuwsbrieven 
al geschreven dat deze middelbare 
school onderwijskundig geweldig 
goed werk doet. Zó goed, dat de 
Nieuwe Horizon in januari een bedrag 
toegewezen heeft aan de school. 

Met deze bijdrage konden sportkleding, 
sportschoenen en verdere sportuit-
rusting aangeschaft worden. Het is in 
Zuid-Afrika de gewoonte om regelmatig 
interscholaire sportwedstrijden te orga-
niseren en voorheen beschikten de leer-
lingen van de Jakes Gerwel school niet 
over een schoolspecifieke uitrusting. Dat 
is nu veranderd, zoals te zien is op de fo-
to’s. Fraai uitgedost kon men deelnemen 
zonder uit de toon te vallen. 

De directeur van de school schreef 
ons op 14 april het volgende:

“Aangeheg stuur ek die finansië-
le verantwoording van U bijdrae. 
Ook is daar fotos by. Ons is julle 
ongelooflik dankbaar. Ons leer-
ders se eie waarde en selfvertroue 
is op ’n ander vlak as hulle die reg-
te klere en toerusting het om hul 
sport te beoefen. En Nieuwe Hori-
zon maak hierdie moontlik. Baie 
dankie vir die sponsorbydrae en 
hartlike groete.”

Albert Mocke,  
Skoolhoof Jakes Gerwel Tegnies

CASEY-LEE 
WILSCHUT

MARVINE 
LOUW



www.nieuwehorizon.nl

Activiteiten Jannie  
en Selestien Moses

Heel Ashbury had het zwaar en dage-
lijks stonden er tientallen mensen bij de 
Nieuwe Horizon-zaal, waar Jannie en Se-
lestien maispap, soep en brood uitdeel-
den. Uiteindelijk ging de pandemie op 
z’n retour en konden de normale activi-
teiten langzaam weer op gang komen. 
De bejaardengroep kwam weer weke-
lijks bijeen en twee keer per week waren 
er de kinderkerk-bijeenkomsten waar-
over we al vertelden in de Nieuwsbrief 
van januari 2022.

Intussen werd ook gewerkt aan de ver-
betering en vooral verfraaiing van de ca-
tering-attributen, waardoor de zalen nóg 
mooier aangekleed werden. De Opelbus 
raakte zelfs te klein om alle materialen te 
vervoeren wanneer ons echtpaar vanwe-
ge trouwfeesten, jubilea-bijeenkomsten 
of begrafenissen op pad moest.

Selestien volgde tijdens die periode ook 
nog eens een cursus taarten bakken die 
haar door zuivelgigant Clover aangebo-
den werd vanwege haar Mama-Afrika 
prestaties. We hebben de fraaie resulta-
ten met eigen ogen kunnen zien, maar 
helaas nog niet kunnen proeven. Alles 
is gericht op het verdienen van geld, 
waarmee dan weer meer hulp geboden 
kan worden aan mensen in behoeftige  
omstandigheden en die zijn er erg veel 
in Ashbury.

Jannie houdt intussen jongelui weg  
van ongewenste “straat-activiteiten” 
door hen flink bezig te houden met 
sportactiviteiten zoals rugby, voet-
bal en basketbal. Ook verzorgt hij een  
muziekcursus. Hij geeft al gitaar- en  
percussieles (drummen) en er staat ook 
al een keyboard klaar om flink gebruikt  

te worden. Verder maakt Jannie deel uit 
van het politie forum en is regelmatig te 
zien in Ashbury gekleed in vol politie- 
tenue, waar hij ‘s avonds vrijwillig waakt 
over de veiligheid in de omgeving. 

Wij kunnen alleen maar grote bewon-
dering hebben voor datgene wat deze 

mensen doen voor hun gemeenschap, 
zonder ondersteuning door de overheid. 
De materiële en financiële ondersteu-
ning die de Nieuwe Horizon hen biedt, 
wordt goed besteed en is meer dan  
verdiend!
Leo van de Sande

Ons beheerdersechtpaar Jannie en Selestien stuurde een aantal foto’s van hun 
bezigheden tijdens de afgelopen periode. Gedurende de Covid-19 tijd hadden 
zij weinig mogelijkheden om allerlei projecten uit te voeren en het werk voor 
hun cateringbedrijf lag natuurlijk ook stil.



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

Telefoon: 06-36386269 | Email: info@nieuwehorizon.nl | www.nieuwehorizon.nl

Jaarcijfers 2021
 
Hieronder een korte toelichting 
op de cijfers: 
 
•  In 2021 zijn er minder  

opbrengsten geweest  
(€ 3.000,00); 

•  In totaliteit is er in 2021 meer 
geld uitgegeven aan projecten 
dan vorig jaar (€ 3.500,00);  

•  Voor directe Covid-19 hulp is in 
2021 € 500,00 minder uitgege-
ven dan in 2020; 

•  Voor beheerskosten en auto-
kosten is in totaliteit ruim  
€ 5.000,00 minder uitgegeven 
in 2021 t.o.v. 2020; 

•  In 2021 is de Jakes Gerwel 
School financieel ondersteund 
met een bijdrage van  
€ 2.500,00. 

Verax accountants is ook dit jaar 
nagegaan of de balans per 31  
december 2021 van het jaar 
aansluit bij ter inzage ontvangen 
opgave van de bank middels de 
saldi-overzichten van de bank per 
begin en eind van het jaar 2021.

Daarnaast is gecontroleerd of de 
cijfers in de exploitatie-overzich-
ten aansluiten bij de ontvangen 
administratie en of de grondsla-
gen voor waardering en resultaat-
bepaling algemeen aanvaardbaar 
zijn. 

Hier heeft Verax accountants 
een positief advies op afgegeven, 
waar we als Stichting erg
blij mee zijn. Met dank aan Verax 
accountants.

Jaarcijfers 2021 “Stichting 
Nieuwe Horizon”
Balans per 31 december 2021 (2020) bedragen in €

Het resultaat 2021 is toegevoegd aan het Stichtingsvermogen. 
Toegepaste gemiddelde omrekenkoers 1 euro= 18,05 rand (2020: 15,76 rand)

Rekening van baten en lasten 2021 (2020) bedragen in €

Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020 
Liquide middelen:

RABO NL08 RABO 0396 5400 82 betaalrekening 5.845,41 10.508,50 

RABO NL27 RABO 3702 2784 00 spaarrekening 10.130,24 8.130,24 

ABSA spaarrekening 5.296,60 5.264,04 

ABSA geldmarkt rekening 873,50 781,98 

Gereserveerd kosten beheer ZA -

Stichtingsvermogen 22.145,75 24.684,76 

Baten 2021 2020 
Bijdragen NL 7.437,00 13.919,00 

Sponsoren 7.372,50 4.000,00 

Collectes 1.654,57 3.997,54 

Rente-opbrengsten NL 0,49 0,01

Subtotaal NL 16.464,56 19.568,52

Huuropbrengsten ZA 17,83 

Terugbetaling studieschuld 416,12 

Rente-opbrengsten ZA 104,05 199,55 

Subtotaal ZA 104,05 633,50 

Totaal Baten 16.568,61 22.550,05 

Lasten
Bankkosten NL 171,84 160,39 

Drukkosten nieuwsbrief NL 1.158,41 1.147,75 

Websitekosten NL 297,40 334,75 

Subtotaal NL 1.627,65 1.642,89 

Autokosten ZA 468,18 

Bankkosten ZA 212,94 368,59 

Bejaardenproject ZA 142,67 

Bezigheidsklas 422,39 

Covid-19 Hulp 310,27 837,77 

Drukkosten nwsbrf ZA 26,59 23,63 

Gemeentelijke lasten ZA 1.754,56 1.664,25 

Internetkosten ZA 47,37 

Jakes Gerwel School 2.500,00

Koersverschillen 1.327,27 1.806,52

Kosten beheer ZA 5.681,60 

Onderhoud gebouwen / terrein 371,15 266,62 

Projecten 7.141,33

Project t.b.v. kinderen 55,41 481,51 

Project t.b.v. ouderen (Uitvlug) 465,41 457,73 

Projecten studenten 1.263,25 3.670,79 

Telefoonkosten ZA 44,15 

Sanja’s project 1.108,11 1.379,27 

Santam, verzekering ZA 431,35 390,40 

Subtotaal ZA 17.479,97 17.641,11 

Totaal Lasten 19.107,62 19.284,00 
Exploitatieresultaat 2021 (2020) -2.539,01 3.266,05


