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Het Bejaarden-
project

Wekelijks op donderdagochtend komt 
een groep bejaarden bijeen bij de  
Nieuwe Horizon-zaal. Dit project blijkt 
echt te voorzien in een behoefte, want  
er komen regelmatig wel twintig deel-

nemers opdagen. Soms is er een spe-
ciaal programma zoals een lezing of 
toneel, zang en dans. Andere keren 
wordt er gezellig gekeuveld, de politiek 
besproken of passeren de pas geboren 
babies, lastige (klein-)kinderen en over-
leden familieleden of buurtgenoten de 
revue. In november wilde Petra Idzenga 
uit Nederland zo’n bijeenkomst wel eens 
bijwonen. Naast het aanhoren van ver-
halen uit vroeger tijden en van de laat-
ste nieuwtjes en roddelpraatjes, maak-
te Petra zich nuttig door te helpen met  
het schenken van koffie, thee en door 
Selestien gebakken koek. Ook hielp zij 
met het smeren en beleggen van brood, 
dat geserveerd werd als lunch aan het 
einde van de ochtend-bijeenkomst.

In 2019 waren er al vier excursies, waarbij 
het door de Nieuwe Horizon aangekoch-
te personenbusje steeds prima dienst 
gedaan heeft. Tijdens de kerstperiode 
zou er nog een uitstapje georganiseerd 
gaan worden, maar de bestemming 
was op het moment van het schrij-
ven van dit verhaal nog niet bekend.  

Zo’n uitstapje is steeds weer genieten 
voor deze groep van ouderen, die zelden  
of nooit in staat zijn om Montagu te  
ver laten. Telkenmale spreken de deelne-
mers hun dank uit naar de organisatoren 
Jannie en Selestien Moses. Laten we er 
vanuit Nederland voor zorgen, dat een 
voortzetting van dit dankbare en wel-
bestede project in 2020 voortgezet kan 
worden!

Leo van de Sande



Het gemeenschapscentrum Nieuwe 
Horizon in Ashbury/Montagu was aan 
een  facelift toe. Dit is door het beheer-
dersechtpaar Janny en Selestien Mo-
ses ter hand genomen. Er vinden in dit 
Centrum veel activiteiten plaats, deels 
vanuit de Stichting, deels vanuit plaatse-
lijke initiatieven. Maar altijd weer voor de 
zwakkeren en meest kwetsbaren in onze 

samenleving, zoals een tienerproject en 
bezigheden voor bejaarden. Dit is precies 
waar we als Stichting voor willen staan! 
Bij onze studenten die we ondersteunen 
zien we wisselende successen. Niet alles 
lukt direct, maar we houden ter plaatse 
goed “de vinger aan de pols”. Op de ach-
terpagina de financiële verantwoording 
over 2018 door onze penningmeester. 

Uit de cijfers kunt u opmaken dat uw 
bijdrage zeer welkom is , nu en voor de 
toekomst. Wij wensen u als bestuur een 
bijzonder en gezond 2020. Op weg in ver-
trouwen…

Meronsia van Wyk heeft haar theoretische onderwijs-
studie in december tot een goed einde gebracht.  
In januari start zij met een stage om het geleerde in  
de praktijk te brengen. Gedurende deze stage moet  
zij een werkopdracht naar behoren uitvoeren om  
volledig gediplomeerd te worden. 

Nieuw in het studentenproject is Dimitri Moses, jongste 
zoon van Jannie en Selestien Moses. Dimitri is met prima 
cijfers in december geslaagd voor het eindexamen middel-

bare school (hier Matriek genaamd). Daarmee ligt de weg voor hem open voor 
een vervolgstudie op universitair of hogeschool-niveau. Hij is ondertussen bij  
enkele scholen aangemeld en wacht op een definitief aannamebericht. 

Graag hadden we gemeld hoe het onze acht leerlingen op de Jakes Gerwelschool 
vergaan is. Het schooljaar eindigde op 13 december, maar vanwege de daarop vol-
gende vakantie hebben wij nog geen resultaten gekregen. De school zelf is weer 
flink uitgebreid met een tiental nieuwe klaslokalen en meerdere techniekhallen. 
De Nieuwe Horizon ontving een mooi sponsorbedrag van een Nederlander, die 
ons al vaker heel goed geholpen heeft. De school kon daardoor metaal en bank-
schroeven kopen, waarna de techniek-leerlingen zelf aan de slag moesten met 
las- en andere apparatuur met als resultaat negen stevige werktafels. Dat is nog 
eens doelmatig, praktijkgericht onderwijs! 

Leo van de Sande

Selestien Moses gaat regelmatig ver-
der met het geven van voorlichting 
aan tienermeisjes om voortijdige en 
vaak ongewenste zwangerschappen 
te voorkomen. De meisjes, die toch 
in verwachting raken, worden voor-
bereid op een leven met een kind. 
Selestien betrekt daar ook de (groot-)
moeders bij. Het plan om de meisjes 
door middel van eenvoudig werk een 
inkomen te verschaffen is in gang 
gezet door hen te leren werken met 
naaimachines. Ze kunnen onder  
andere stoffen tassen maken voor 
Sanja’s Hug-a-Baby project. De eerste 
resultaten zijn er, maar de naaima-

chines verkeren in matige staat en 
vertonen regelmatig mankementen. 
De machines krijgen momenteel een 
grote servicebeurt, waardoor uitval in 
de toekomst niet of minder voorkomt. 
Onze bedoeling om het Vaardig-
heidsproject voor jongens te integre-
ren in het Tienerproject verloopt nog 
niet geheel naar wens. We zijn met  
Jannie en Selestien in bespreking  
hoe we die samenwerking kunnen 
verbeteren en uitbreiden!

Sanja van de Sande

De vinger aan de pols houden

Tienerproject

  Herman Bade
  Voorzitter Nieuwe Horizon

De ontwikkelingen  
van onze studenten



Voor zover er nog een erfafscheiding 
was, bestond die uit verroest en zwaar 
beschadigd kippengaas met daartus-
sen verwilderde struiken. Een aannemer 
ging snel aan het werk en  enkele weken 
later stond er een keurige muur, waarbij 
het ijzerwerk in eigen beheer vervaardigd 
werd door Jannie en leerlingen uit het  
vaardigheidsproject van de Nieuwe  
Horizon. Maar daar bleef het niet bij. 
Naast het werk voor de stichting hebben 
Jannie en Selestien een florerend cate-
ringbedrijfje, dat steeds maar groeit en 
de zaal wordt daarbij vaak gebruikt voor 
verjaardagen, trouwfeesten en begrafe 
nisbijeenkomsten. Daarom was het hun 
wens om het gebouw aan binnen- en 
buitenkant een fraaier aanzien te geven, 
wat weer kan leiden tot nog meer klan-
ten. De zwaar beschadigde, slecht slui-
tende ijzeren toegangsdeuren maakten 

plaats voor mooie hardhouten deuren 
en de buitenmuren kregen – ook weer 
in eigen beheer – een nieuwe verflaag 
met verf, die aangeleverd werd door  
melkgigant Clover. 

De binnenkant kreeg ook veel aandacht. 
De linoleumvloer werd verwijderd en er 
kwam een weinig onderhoud vragende 
tegelvloer. Het houten podium werd net-
jes gevernist en toen was de keuken aan 
de beurt: Nieuwe wand-en hangkasten, 
een nieuwe koelkast, een vaatwasser en 
een nieuw gasfornuis zorgden voor een 
complete metamorfose. Tot slot van de 
renovatie werden de twee toiletgroepen 
aangepakt. Lekkages werden verholpen 
en na het plaatsen van nieuwe deuren, 
doelmatige verlichting en nieuwe vloer- 
en wandtegels mogen ook de toiletten 
weer gezien worden. Op 26 september 

werd het gebouw officieel geopend en 
toonde het trotse beheerdersechtpaar 
aan een grote groep belangstellenden 
het resultaat van hun inspanningen.

Waren zij vroeger uitsluitend uitvoer-
ders van opdrachten van de Nieuwe 
Horizon; nu bewijzen zij met hun eigen 
initiatieven goed op weg te zijn naar  
zelfstandigheid met een florerend ei-
gen bedrijf. Een enkele jaren geleden 
geformuleerde doelstelling van onze 
helaas overleden stichter van de Nieuwe  
Horizon, Freek Weelink, lijkt hiermee  
realiteit te  worden. We mogen trots zijn op  
deze twee mensen, die met hart en 
ziel werken aan het opheffen van de  
Ashbury-gemeenschap en daarbij ook 
werken aan hun eigen toekomst!

Leo van de Sande

Een half jaar geleden kregen we een verzoek van beheerder Jannie Moses om enig opknapwerk uit 
te laten voeren aan de erfafscheiding en ook aan het Nieuwe Horizon-gebouw. Omdat de stichting 
eigenaar is van het hele terrein, inclusief het gebouw, is de Nieuwe Horizon ook verantwoordelijk 
voor de goede instandhouding van het eigendom.

Renovatie van de  
Nieuwe Horizon-locatie

www.nieuwehorizon.nl
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Jaarcijfers 2018  
Stichting Nieuwe Horizon

Balans per 31 december 2018 (2017) bedragen in €

Toegepaste omrekenkoers 1 euro = 15,34 rand (2017 15 rand)

Rekening van baten en lasten 2018 (2017) bedragen in €

Telefoon: 035-5445665 | Email: info@nieuwehorizon.nl | www.nieuwehorizon.nl

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 31-12-2018 31-12-2017
Liquide middelen:

RABO NL08 RABO 0396 5400 82 betaalrekening 6.479,54 16.256,94 

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

ABSA spaarrekening 5.880,00 689,60 

ABSA geldmarkt rekening 331,49 2.398,26 

Gereserveerd kosten beheer ZA 3.260,36 -

Stichtingsvermogen 16.081,63 19.475,04

Baten 2018 2017
Bijdragen NL  17.223,94  21.983,45 

Rente-opbrengsten NL  0,03 -

Huuropbrengsten ZA  6,52  723,33 

Terugbetaling studieschuld  847,69 -

Overige opbrengsten ZA - -

Rente-opbrengsten ZA  349,45  447,33 

 18.427,63  23.154,11 

Lasten

bankkosten NL  202,13  193,57 

drukkosten nieuwsbrief NL  1.489,30  1.515,86 

websitekosten NL  309,94  1.202,65 

Kosten beheer ZA  1.630,18  1.235,20 

Gemeentelijke lasten ZA  1.513,46  1.731,56 

Santam, verzekering ZA  369,27  335,57 

Kosten energie ZA - -

Internetkosten ZA  51,97 -

bankkosten ZA  416,29  273,78 

koersverschillen  347,32  289,40 

Bezigheidsklas  1.668,98  2.414,33 

Project t.b.v. kinderen  1.575,73  1.600,00 

Project t.b.v. ouderen (Uitvlug)  547,74  560,00 

Projecten studenten  11.698,74  7.524,60 

  21.821,04  18.876,52

Exploitatieresultaat 2018 (2017)  –3393,41  4.277,59 

  Gerard Doggen 
  Penningmeester

Uitkomsten verrichte 
werkzaamheden jaar-
cijfers 2018 Stichting 
“Nieuwe Horizon”. 
Complete jaarstukken 
2018 kunt u vinden op 
www.nieuwehorizon.nl.

De door ons verrichte werk-
zaamheden leiden tot de 
volgende bevindingen:
1. Wij hebben (steekproefs-

gewijs) vastgesteld dat 
de in de balans per  
31 december 2018 voor-
komende posten over-
eenstemmen met de 
hieraan ten grondslag 
liggende bescheiden  
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 
2018, ook zijn de overige 
posten, zoals overlopen-
de posten en afschrijvin-
gen e.d. (voor zover van 
toepassing) verwerkt in 
dit overzicht.

3. De gebruikelijke grond-
slagen voor waardering 
en resultaatbepaling 
zijn gehanteerd.

Hoogachtend,
Verax Accountants B.V.


