
S t i c h t i n g  Z u l u w e

 Stichting ZULUWE zet zich in voor de educatie van kansarme jongeren in Zuid-Afrika.  

Voor u ligt de zeven nieuwsbrief van Stichting Zuluwe. Er is veel nieuws sinds de vorige nieuwsbrief! We zijn af-
gelopen november/december kort in Zuid-Afrika geweest en hebben weer veel gezien en geregeld. Zo hebben 
we de leerkrechten van de kinderen gesproken, de kinderen van Sakhile bezocht en een plan uitgedacht voor het 
transport. Onder deel van dit plan is het steunen van een vierde kind: dit maal een jongetje: Xolsani (zie hieronder). 
Nzuzo gaat sinds dit jaar ook naar de Rainbow Kleuterschool, Sinothiso doet het goed op school en Cebisile heeft 
een test gedaan waaruit blijkt dat ze erg zwak is.  Lees het allemaal in deze nieuwsbrief!

Zuluwe breidt uit
Degenen die goed hebben opgelet  in de 
vorige nieuwsbrieven hebben hem al voor-
bij zien komen: Xollisani - het neefje van de 
3 meiden. De moeder van Xolisani (Non-
vula) past op de kinderen als Vincent en 
Mbali van huis zijn. De vader van Xollisani 
is niet in beeld en Nonvula heeft door haar 
zwangerschap haar middelbare school 
niet kunnen afmaken. We hebben Xollisani 
daarom “geadopteerd” als vierde kind voor 
stichting Zuluwe. Dit jaar gaat hij samen 
met Nzuzo naar de Rainbow Kleuterschool. 
Voor volgend jaar is het spannend of hij 
een plek kan bemachtigen op de Mtuba 
primary school (de school van Sinothiso). 
Deze hebben grote wachtlijsten en werken 
met het principe wie het eerst komt wie 
het eerst maalt. De inschrijving in Augustus 
is dus cruciaal wat dat betreft. We hopen in 
ieder geval dat het gaat lukken!



De vooruitgang van Cebisile op 
haar school bleef enigzins achter 
bij de verwachtingen. Toen wij in 
Zuid-Afrika waren werd ons door 
de leerkrachten op het hard ge-
drukt dat ze haar erg hard zouden 
pushen om beter te presteren en 
dat het allemaal goed zou komen.  
Wij zijn niet bekend met het 
Zuid-Afrikaanse schoolsysteem 
en kunnen lastig beoordelen hoe 
goed of slecht ze er voor stond. 
Het enige dat we wisten was dat 
ze al 15 is en nog steeds in groep 
5 van de basisschool.

Dit jaar nam haar nieuwe leer-
kracht contact met haar op. Hij is 
een Zuid-Afrikaan die getrouwd 
is met een Nederlandse en lange 

tijd in Nederland les heeft ge-
geven op VMBO leerweg onder-
steunend. Zowel voor Cebisile 
als voor ons is dit een zegen. Hij 
heeft met ons contact opgeno-
men en zorgen uitgesproken over 
de capaciteiten van Cebisile. In te-
genstelling tot de Zuid-Afrikaan-
se leerkrachten, die alles liever 
stil houden, zegt hij waar het op 
staat en probeert hij haar verder 
te helpen.  Hij heeft geregeld dat 
Cebisile getest kon worden op 
haar capaciteiten. De resultaten 
van de test lieten zien dat ze erg 
zwak is, tegen zwakbegaafd aan. 
Met haar huidige tempo zou ze 
nog 5 jaar over de basisschool 
doen. We onderzoeken nu of er 
mogelijkheden zijn tot beroeps-

gericht onderwijs. Tot nu toe zijn 
er echter enkel opties waar je je 
bassischool al voor moet hebben 
afgerond. We zoeken verder!
De psycholoog heeft wel gezegd 
dat Cebisile baat heeft bij haar 
huidge school omdat ze hier wel 
goed Engels leert spreken. Iets 
wat wij kunnen beamen.

We zijn erg blij dat er nu iemand 
is die open over haar vooruitgang 
is en bereid is zich in te zetten 
voor haar toekomst.  Iets wat ze 
hard nodig heeft. 

Hopelijk kunnen we een pas-
sende beroepsgerichte opleiding 
voor haar vinden zodat ze toch 
goed terecht zal komen!

Cebisile



Tijdens ons laatste bezoek viel vooral op hoe hard Nzuzo gegroeit 
was. Zowel letterlijk in de lengte waardoor ze een stuk dunner lijkt 
als mentaal. Ze is totaal niet meer verlegen en heeft op de creche 
reeds haar eerste Engels geleerd. Een conversatie in het Engels die 
ze uit hun hoofd leren. Ze vind het erg leuk om deze conversatie 
op te ratelen. Bekijk het onderstaande filmpje! 

De conversatie gaat als volgt, Nzuzo begint met praten:

Nzuzo: Hello everybody
Leraar: Hello
Nzuzo How are you today
Leraar: I am fine
Nzuzo: My name is Amashle, I am a girl, I am 5 years old and i am 
doing Mtubakanda Creche, I love my teachers, i love my school 
and i say bye bye
Leraar: bye bye!

Amashle is haar 2e naam die ze zelf erg leuk vind en dus gebruikt. 
We moesten erg lachen om het feit dat ze zegt dat ze vijf jaar oud 
is, ze is hier namelijk nog drie (inmiddels vier). Ze zullen dit stan-
daard leren vermoeden wij.  Dit jaar is ze gestart op de Rainbow 
kleuterschool!

Nzuzo groeit hard






                     Kinderen van Sakhile

Sinothiso

Op 27 april is Sinothiso alweer 8 jaar oud geworden. Ze 
spreekt inmiddels indrukwekkend goed Engels. Ze kan 
zich prima uitdrukken en alles vragen wat ze wil. We heb-
ben afgelopen november met haar leerkracht gesproken. 
Het gaat goed op school, met rekenen, lezen en schrijven 
zit ze op het gemiddelde. Met Engels is ze één van de 
betere van de klas. 

Wel vertelde de juf dat Sinothiso af en toe te slaperig was 
op school. Dit komt omdat het transport haar al om 5:45 
komt oppikken wat betekent dat ze elke dag al om 5 uur 
moet opstaan! Als ‘s avonds nog eten moet worden ge-
kookt lukt het niet altijd vroeg in bed te liggen. We hopen 
dat met het nieuwe plan voor het transport (zie hieron-
der) daar verbetering in komt. 

Tot slot vertelde haar juf dat ze een echte gangmaker is in 
de klas.  Dat kunnen wij alleen maar beamen. Het is een 
stoere meid!

Sakhile’s kinderen

Afgelopen november hebben we ook de 
kinderen bezocht waar Sakhile nu de ver-
antwoordelijkheid over heeft gekregen (zie 
vorige nieuwsbrief ). De twee jongste waren 
door hun vader opgehaald en niet aanwezig. 
Op de foto de drie oudste. We hebben ze van 
een paar sets nieuw kleding voorzien. Ze zit-
ten alle drie al op een redelijk goede lokale 
school. Instromen op de semi-prive scholen is 
nagenoeg onmogelijk op deze leeftijd gezien 
de wachtlijsten. 

Het oudste meisje (middelste op de foto) 
heet Bongisele. Toen we aankwamen had ze 
flinke kiespijn. Ze gingen niet naar de tandarts 
omdat ze dat niet konden betalen. We hebben 
haar meegenomen naar de stad en naar de 
tandarts gebracht, die gaf haar eerst medi-
cijnen om de zwelling te laten verminderen, 
vijf dagen later is de kies getrokken en was ze 
weer een vrolijke meid. Alles bij elkaar kostte 
het nog geen 15 euro ....



Transport
Nu alle drie de meiden en Xolsani naar school gaan, zijn er 
4 personen waarvoor Vincent en Mbali transport moeten 
betalen. De afgelopen jaren is het transport van de kinde-
ren niet altijd even betrouwbaar geweest. Soms kwam het 
transport te laat, soms juist veel te vroeg en dan moesten 
de kinderen heel lang wachten bij het hek van de school 
voordat ze naar binnen konden of voordat ze werden 
opgehaald om naar huis te gaan.

Dit heeft voor veel klachten van de school gezorgd. Ze 
waren erg bezorgd over de kinderen en over hun veilig-
heid. Daarnaast zijn de transportkosten enorm gestegen. 
Hoewel de benzine prijzen daalden, gingen de prijzen 
van het transport alleen maar omhoog. Sinds het begin 
dat we de kinderen op school hadden ingeschreven, zijn 
de kosten van het transport verdubbeld! Van 15 euro per 
kind per maand naar  30 euro. Tegelijk is de service ver-
slechterd:  overvolle auto’s met kinderen en onbetrouw-
bare op- en afhaaltijden.  Voor de vier kinderen samen zou 
het nu ongeveer 120 euro per maand kosten. Dat is meer 
dan 20% van het maandsalaris van Vincent. 

Ook de opvang thuis verliep niet altijd even soepel. Soms 
hadden de kinderen wel 3 verschillende mensen per week 
die om de beurt op kwamen passen. Ze sliepen slecht 
en soms gingen ze helemaal niet naar school omdat het 
teveel geregel zou zijn.

Voorheen paste Mbali samen met Nonvula (halfzus van 
Vincent) op de kinderen. Mbongiseni (broer van Mbali) 
was er ter extra ondersteuning voor de veiligheid. 
Nu Xolisani ook oud genoeg is om naar school te gaan, 
hebben we een oplossing bedacht. 

We hebben Nonvula aangeboden ook Xolisani te ondersteunen. In ruil daarvoor zal zij voorlopig full-time op de 
kinderen gaan passen. Dit biedt de kinderen de structuur die ze zo hard nodig hebben en geeft Nonvula de kans 
haar kind een goede opleiding te geven die ze anders nooit zou kunnen bieden. Nonvula is nu bezig haar rijbewijs 
te halen en wij hebben persoonlijk geld geleend aan Vincent om een tweedehands auto aan te schaffen. Zo kan 
Nonvula straks op de kinderen passen en ze zowel naar school brengen als halen. De voordelen zijn groot: 
•	 Niet meer zo vroeg opstaan (6:30 ipv 05:00)
•	 Niet meer lang hoeven wachten voordat de school opengaat of  na school schooltijd
•	 Een duidelijke structuur thuis met één persoon (Nonvula) die voor ze zorgt doordeweeks
•	 De kosten: aan bezine zal het ongeveer 50 a 60 euro per maand kosten ipv de 120 euro aan transport anders

Deze oplossing zal de periode moeten overbruggen dat Mbali aan het studeren is. Wanneer zij klaar is, kan zij na 
haar werktijd op de kinderen passen en kan Nonvula mogelijk weer een opleiding volgen of werk zoeken.



Stichting ZULUWE
Stichting ZULUWE is een officiële stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en in 
het bezit van een ANBI verklaring. Het doel van onze stichting is het stimuleren en financieren van educatie van 
kansarme jongeren in Zuid-Afrika.

Momenteel zetten wij ons in voor 4 kinderen waarvan 3 uit één gezin. We sturen alle kinderen naar goede En-
gelstalige scholen. Naast het betalen van hun schoolgeld zetten wij ons ook in voor het inzamelen van kleding 
voor deze en andere kinderen. Afhankelijk van de steun van onze donateurs willen wij in de toekomst onze 
activiteiten uitbreiden.

Zo staat ook het ondersteunen van een zwarte government school (overheidsschool) door het aanreiken van
educatief ondersteunend materiaal en goede leermiddelen op de agenda. Het bestuur van de stichting onder-
houdt intensief contact met het gezin en de scholen in Zuid-Afrika. Dit gebeurt voor alle duidelijkheid op eigen 
kosten. Donaties  komen 100 % ten goede aan de doelen van onze stichting.

Word Donateur
Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een betere toekomst 
voor arme kinderen in Zuid-Afrika? Wordt dan donateur van 
Stichting ZULUWE en steun met een maandelijkse bijdrage 
het werk van de stichting. 

Met uw maandelijkse bijdrage maakt u echt een verschil voor 
deze kinderen!

U kunt uw maandelijkse bijdrage storten op girorekening: 
5206721 t.n.v. Stichting ZULUWE te Nijmegen

Colofon 
Deze nieuwsbrief is opgesteld door Stichting ZULUWE

Stichting ZULUWE  Telefoon:  024-8483801
Wedesteinbroek 2153  Email: info@zuluwe.org
6546 RV Nijmegen  Website: www.zuluwe.org

KvK - 09180568   Girorekening: 5206721
ANBI sinds maart 2008  t.n.v. Stichting ZULUWE
    te Nijmegen
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