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Covid-19 in Montagu

Iedereen moest “by die huys” blijven en 
slechts noodzakelijke boodschappen 
(supermarkt en apotheek) waren toege-
staan. Bijna alle bedrijven kwamen tot 
stilstand en bijeenkomsten met meer-
dere personen werden verboden. Ook de 
(ver)koop van alcohol en sigaretten was 

niet meer mogelijk. Veel mensen – met 
name ook in Montagu – verdienen hun 
salaris in de horeca en het toerisme en 
zij werden van de ene dag op de andere 
werkloos. Ook ons beheerdersechtpaar 
Jannie en Selestien Moses werd zwaar 
geraakt door de opgelegde inperkingen. 

De Nieuwe Horizon-projecten konden 
geen van alle doorgang vinden zoals 
het Tienerproject, het Bejaardenproject 
en het Vaardigheidsproject. Vergade-
ringen, trouwpartijen en begrafenis-  
en andere bijeenkomsten mochten niet 
meer georganiseerd worden, waardoor 

Het Corona-virus was lang al actief in China en Europa, voordat het overstak naar Afrika. President 
Ramaphosa kondigde eind maart gelukkig tijdig een totale lockdown aan, waardoor een ernstige 
uitbraak van besmettingen vooralsnog werd voorkomen. De consequenties voor de bevolking en 
alle bedrijven waren wel enorm.
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er geen zaalhuur-inkomsten meer wa-
ren en ook Selestien’s cateringbedrijf 
genereerde helemaal geen inkomsten 
meer. De scholen sloten met als gevolg, 
dat het vervoer van de 10 “Ashbury-kin-
deren” naar de Jakes Gerwelschool in 
Bonnievale niet meer plaats vond en 
Jannie daardoor ook zonder die inkom-
sten kwam te staan. Ondersteuning door 
de overheid was er voor het echtpaar als 
zelfstandigen niet. Het bestuur van de 
Nieuwe Horizon zag in, dat deze men-
sen, die al zoveel jaren sociaal werk doen 
voor de gemeenschap van Ashbury, niet 
in de steek gelaten mochten worden 
en financiële ondersteuning verdien-
den. Met het geld, dat zij nu maandelijks 
krijgen, schaffen zij voedingsmiddelen 
aan en draaien zij – samen met enkele 
vrijwilligsters – overuren in hun keuken. 
Dagelijks worden “kospakkies” verstrekt 
aan een groot aantal behoeftigen in  
het township. Gelukkig zijn zij niet de 
enigen, die hulp bieden. 

Ook de NG-kerk en andere organisaties 
zorgen voor dagelijkse voedselpakketten, 
die met hulp van supermarkten en vooral 
boeren uit de directe omgeving samen-
gesteld kunnen worden. Zo werden er op 
een dag méér dan duizend pannenkoe-
ken gebakken, waarbij ook Sanja van de 
Sande en zelfs dominee Hannes Ries hun 
medewerking verleend hebben.

We zijn nu (1 juli) drie maanden verder 
en net als in Nederland en de rest van 
de wereld moest ook Zuid-Afrika ver-
soepelingen van de beperkende maat-
regelen doorvoeren om nog iets van de 
toch al kwakkelende economie en werk-
gelegenheid te redden. Een negatieve 
consequentie daarvan was wel een forse 
toename van het aantal besmettingen. 
Op eerder genoemde datum waren er 
in Montagu 44 gevallen van Corona. 
Nog niet erg veel, maar met name in de 
townships met veel bewoners, die vaak 
met veel personen in veel te kleine hui-
zen leven, is afstand houden niet mo-
gelijk. De piek van besmettingen wordt 
in Zuid-Afrika pas verwacht omstreeks 
augustus / september. We hopen ech-
ter, dat er aan het einde van juli weer bij-
eenkomsten, feesten en vergaderingen  
mogen plaats vinden. Binnenkort gaan de 

scholen naar verwachting weer open, zo-
dat Jannie en Selestien hun projectwerk 
kunnen doen, ook de cateringactiviteiten 
kunnen uitvoeren en daardoor in staat 
zijn om een inkomen te genereren!

Leo van de Sande

Ons stuur graag ‘n kort beriggie. Ja soos u 
hulle weet maak die covid 19 dat almal se 
planne ewe skielik moet verander. Veral by 
ons by die sentrum asook projekte. Daar 
is geen besprekings vir die saal aangesien 
alles gestop is deur regering. Ja ons help 
ons gemeenskap steeds en op baie veilige 
manier vir almal se gesondheid. 

Ons het ook ongeveer 3000 maskers ge-
maak om ons gemeenskap veilig te hou. 
Dit was baie werk maar in ‘n span. 
Ons het met Nieuwe Horizon se hulp sop 
uitgedeel asook kosse. Ons deel steeds 
by die saal uit maar net op kleiner skaal. 
Ja die corona maak dat ons nie in die 
projekte met mense kan werk nie en al-

Covid-19  
virus heftig in 
Zuid Afrika
Nog maar 3 maanden geleden zag 
de wereld er toch anders uit. 
Met een ongekende kracht deed 
het virus zich wereldwijd gelden.  
Ik realiseer me vaak wat een  
voorrecht het is om met een  
Nederlands paspoort in Nederland 
te wonen. De economie kwam 
praktisch stil te liggen. Maar in 
ons welvarende Nederland was  
de overheid er gelijk bij met finan-
ciële steun voor bedrijven. Dat kan 
deze overheid ook, omdat ze de 
middelen hebben. Maar in hoeveel  
landen is hier geen sprake van. In 
ons hoofdartikel kunt u lezen hoe 
dat in Montagu in z’n werk gaat.

Gelukkig zijn er mensen die op-
staan en praktische steun bieden  
daar waar nodig. De stichting  
Nieuwe Horizon heeft dan ook aan-
gegeven aan Leo en Sanja, onze 
mensen in het veld, om te han-
delen naar bewind van zaken. We 
stellen middelen beschikbaar om 
daar waar nodig te ondersteunen.

  Herman Bade
  Voorzitter Nieuwe Horizon

Goeie naand Bestuur



Onze studente Meronsia van Wyk had in 
december 2019 het theoretisch gedeelte 
van haar studie Management met suc-
ces afgerond en startte in januari 2020 
met stagelopen bij een bedrijf in Paarl.  
In maart moest dat bedrijf sluiten vanwe-

ge de lockdown en dat betekende voor  
Meronsia een tijdelijke stop van haar 
stage. Na een versoepeling van de  
beperkingen kon het bedrijf op 26 juni 
de deuren weer openen en hopelijk  
kan Meronsia nu weer verder met haar 
stage, die – na een onderbreking van  
drie maanden – normalerwijs eind  
september afgerond kan zijn.

Nieuw in het Nieuwe Horizon Studenten-
project is Dmitri Moses, jongste zoon  
van het beheerdersechtpaar Jannie en 
Selestien Moses. Hij ging eind januari 
2020 enthousiast van start op de Uni-
versiteit van Kaapstad in de onderwijs-
richting. Na de sluiting van de scholen 
in maart, kon hij wel verder studeren 
via digitaal afstandsonderwijs, maar hij 
beschikte niet over een geschikte com-
puter. Dankzij de inbreng van het Ne-
derlands echtpaar Piet en Petra kwam 
er mooi op tijd een laptop beschikbaar 
en volgens zijn ouders heeft Dmitri heel 
plichtsgetrouw gewerkt. We verwachten 
veel positiefs van deze jonge student en 
zijn benieuwd hoe hij zijn eerste jaar op 
de Universiteit gaat afsluiten.

Ex-studente Jamie-Lee Fluks is al 
sinds februari van dit jaar bezig met de  
terugbetaling in termijnen van haar  
Nieuwe Horizon-lening. Zij werkt naar  
volle tevredenheid van de directie van  
de Jakes Gerwelschool in Bonnievale. 
Ook houdt zij een wakend oog op de 
vorderingen van de 10 Ashbury-leerlin-
gen en voorziet zij ons van belangrijke 
informatie over het wel en wee van de 
door de Nieuwe Horizon ondersteun-
de leerlingen. Op deze manier toont  
zij aan uit het juiste onderwijs-hout  
gesneden te zijn en is zij een echte 
steunpilaar voor onze stichting!

Leo van de Sande

mal hoop dat alles gou verby sal gaan. 
Ons mense trek maar swaar, want daar 
is nie werk nie.
Ook help ons skool kinders en kinders op 
die universiteit by die sentrum om take 
klaar te maak.
Ek ry ook nog steeds die kinders naar 
Jakes Gerwelskool in Bonnievale en baie 
dankie vir al u hulle se hulp aan my en 
Selestien. 
Selestien deel nog kleertjies uit aan 
swanger tieners en sy probeer haar beste 

met die berading en die ondersteuning 
van sulke kinders. Ons het ook komber-
se uitgedeel so wel as een keer per week 
brode.
Ons hou nog die saal in orde, maak 
skoon en koop krag. Ja dinge is baie duur 
hierdie tyd en ons sal enige ander onder-
steuning vanaf u hulle verwelkom.
Dmitri is so gelukkig op universiteit en 
baie dankie daarvoor.
Ons het maar probeer om u bree uitbrei-
ding te gee maar dit gaan goed hier.

Liefde en groete.
Jannie en Selestien Moses

Onze studenten

www.nieuwehorizon.nl

Door het Coronavirus gingen alle scholen voor Lager, Middelbaar en Tertiair onderwijs na de start 
van het schooljaar in januari 2020 eind maart dicht. In navolging van landen elders in de wereld werd 
een begin gemaakt met digitaal afstandsonderwijs. Miljoenen leerlingen hebben hier thuis echter 
geen internetverbinding en velen ook geen geschikte computers. Het ministerie van Onderwijs  
stelde uiteindelijk veel laptops beschikbaar voor het Tertiair onderwijs (Universiteit en Hogeschool).

http://www.nieuwehorizon.nl


Jaarcijfers 2019  
Stichting Nieuwe Horizon
Balans per 31 december 2019 (2018) bedragen in €

Het resultaat 2019 is toegevoegd aan het Stichtingsvermogen.  
Toegepaste omrekenkoers 1 euro = 15,76 rand (2018 15,34 rand).

Rekening van baten en lasten 2019 (2018) bedragen in €
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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).

Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018
Liquide middelen:

RABO NL08 RABO 0396 5400 82 betaalrekening 15.184,84 6.479,54 

RABO NL27 RABO 3702 2784 00 spaarrekening 130,24 130,24 

ABSA spaarrekening 4 .076,26 5.880,00 

ABSA geldmarkt rekening 391,16 331,49 

Gereserveerd kosten beheer ZA 1 .586,21 3.260,36 

Stichtingsvermogen 21.368,71 16.081,63 

Baten 2019 2018
Bijdragen NL  17.223,94  21.983,45 

Rente-opbrengsten NL  0,03 -

Subtotaal NL 19.568,52 17.223,97

Huuropbrengsten ZA 6,52 723,33

Terugbetaling studieschuld  847,69 -

Overige opbrengsten ZA - -

Rente-opbrengsten ZA  349,45  447,33 

Subtotaal ZA 333,35 1.203,66

Totaal Baten 19.901,87 18.427,63
 18.427,63  23.154,11 Lasten

Bankkosten NL 165,15  202,13 

Diverse kosten 84,50  202,13 

Drukkosten nieuwsbrief NL 1.173,89  1.489,30 

Websitekosten NL 459,68  309,94 

Subtotaal NL 1.883,22 2.001,37

Autokosten ZA 130,07 -

Bankkosten ZA 467,75 416,29

Bejaardenproject ZA 507,59 -

Bezigheidsklas 1.502,76 1 .668,98

Gemeentelijke lasten ZA 1.894,75 1 .513,46

Internetkosten ZA - 51,97

Koersverschillen -80,50 347,32

Kosten beheer ZA 1.674,14 1 .630,18

Kosten energie ZA - -

Onderhoud gebouwen / terrein 545,76 -

Project t.b.v. kinderen 2.079,97 1 .575,73

Project t.b.v. ouderen (Uitvlug) 488,55 547,74

Projecten studenten 2.430,08 11.698,74

Telefoonkosten ZA 50,56 -

Sanja’s project 671,29 -

Santam, verzekering ZA 368,78 369,27

Subtotaal ZA 12.731,56 19.819,67

Totaal Lasten 14.614,78  21.821,04 
Exploitatieresultaat 2019 (2018) 5.287,09  –3393,41 

  Gerard Doggen 
  Penningmeester

  Ricky Lentink-Berghuis 
  Secretaris

Jaarcijfers 2019
Hieronder een korte toelichting 
op de cijfers:
•   In 2019 zijn er met name meer 

opbrengsten geweest van dona-
teurs (€ 2.300,00);

•   Voor de uitgaven aan projecten 
in Zuid Afrika geldt met name 
dat er meer geld is gegaan 
naar het project t.b.v. kinderen  
(+ € 500,-), maar minder naar 
het project voor studenten  
( +/- € 9.200,-);

•   Daarnaast zijn wat kosten ge-
maakt t.b.v. onderhoud gebou-
wen en terreinen.

 
Verax accountants is na gegaan 
of de balans per 31 december 2019 
van het jaar aansluiten bij ter in-
zage ontvangen opgave van de 
bank middels de saldi-overzichten 
van de bank per begin en eind van 
het jaar 2019.
Daarnaast is gecontroleerd of de 
cijfers in de exploitatie-overzichten 
aansluiten bij de ontvangen admi-
nistratie en of de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling 
algemeen aanvaardbaar zijn.
Hier heeft Verax accountants een 
positief advies op af gegeven, waar 
we Als Stichting blij mee zijn. Met 
dank aan Verax accountants.

Steun vanuit alle geledingen  
van de samenleving
Naast onze particuliere donateurs 
en een aantal bedrijven is er nog 
een categorie die onze Stichting 
Nieuwe Horizon ondersteunt. 
Dit zijn veelal kerkelijke en  
maatschappelijke instanties zoals:
Stichting Solino • Stichting  
Oorsprong, Doel en Zin  
• Wendhorst in Heerde  
• Nederlandse Protestanten Bond 
Heerde • Zendingscommissie  
Open Hofkerk in Katwijk a/d Rijn  
• Koningskerk Rotterdam- 
Feyenoord • Diaconie PKN kerk 
Duivendrecht en de Vrouwen-
vereniging Maranatha uit Ommen.
Wij zijn dankbaar voor deze hulp, 
die momenteel zo hard nodig is in 
Ashbury.
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