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 Welkom 
 

   Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van stichting ZULUWE. Een 
stichting die zich inzet voor de educatie van kansarme 
jongeren in Zuid-Afrika.   

  
  
  

   
 De laatste nieuwsbrief is alweer enige tijd geleden 

uitgekomen en alles gaat zijn gangetje. Deze kerstvakantie 
zullen wij afreizen naar Zuid-Afrika om daar samen met het 
gezin kerst en Nieuwjaar te vieren. Het is daar dan 
hoogzomer dus het wordt dit jaar waarschijnlijk barbecueën, 
f braaien zoals dat in Zuid-Afrika heet.  

 
  

 

Cebo aan het “braaien”  
o 
  
 
 

Afgelopen Juli zijn twee van onze donateurs (Ruben & Jolanda) op vakantie geweest naar Zuid-Afrika. 
Ze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid het gezin in levende lijve te ontmoeten. Ze hebben 
enkele dagen bij hen gelogeerd. In deze nieuwsbrief ook een bijdrage van hun!  

            Ontwikkelingen in de familie 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Behalve dat het erg goed gaat met de kinderen maken ook de ouders, 
Vincent en Mbali goede vorderingen. Vincent heeft intussen na een 
half jaar een goede baan gevonden als manager van een werkplaats in 
een wildpark. Hij is hier verantwoordelijk voor al het 
onderhoudsmateriaal in het park en stuurt een team aan dat reparaties 
e.d. uitvoert.  

 
 
 
 
 
 
  

Mbali heeft zich inmiddels ingeschreven voor een 
leerkrachtenopleiding aan de Universiteit van Zululand. Hopelijk kan 
ze hier vanaf februari 2010 beginnen aan haar studie. Mogelijk kan ze 
na 1 jaar studeren al parttime voor de klas bij de lokale basisschool 
(werken en studeren tegelijk). Na 4 jaar is haar opleiding afgerond en Mbali  & Vincent 
maakt ze kans op een goed betaalde baan als leerkracht! Dit zou een 
goede basis vormen voor het hele gezin! 



Donateurs op bezoek in Zuid-Afrika! 

  
Na het verblijf van twee dagen in Ithala, bracht een hobbelige tocht in het donker ons - Vincent, 
Ruben en Jolanda - bij het huis van de familie, aan de weg richting Mtubatuba. Er wachtte ons een 
warm welkom met dikke knuffels van Mbali en de kinderen Cebisile, Sinothiso en Nzuzo, en van 
Vincent’s zus Nonvula en haar zoontje Xolisani, en van Mbali’s broer S’gu. Terwijl wij na de lange 
autorit genoten van een heerlijke maaltijd en cola, vermaakte de familie zich met de 
meegebrachte kleren en cadeautjes. We werden getrakteerd op een modeshow en de kinderen 
speelden met hun nieuwe speelgoed. Dit deed denken aan een goede Sinterklaasavond. Na deze 
eerste ontmoeting was het tijd om naar onze logeer-rondavel te gaan.  
 
De volgende ochtend wekten de kippen ons en gingen de kinderen naar school. Wij konden in het 
eerste ochtendlicht eens goed bekijken, waar we nou eigenlijk die avond ervoor waren beland. 
Vanuit de rondavel hadden we uitzicht op Mbali’s moestuin, waar de geiten van de buren 
regelmatig uit verjaagd moeten worden. Verder zijn ze bezig met het uitbreiden van hun eigen 
huis met meer kamers. Na een goed ontbijt van ‘Ujeqe’ met boter en suiker, vertrokken wij met 
Vincent naar Mtubatuba, op zo’n twintig minuten rijden vanaf de Mkhwanazi-homestead. 

Twee van onze donateurs (Ruben & Jolanda) hebben 
dit jaar een bezoek gebracht aan de familie. 
Hieronder hun verslag.  
 
Afgelopen zomer hebben wij de familie Mkhwanazi 
ontmoet. En dat was heel bijzonder en ontzettend 
leuk. We willen jullie graag wat meer over deze 
ontmoeting vertellen. Vanaf het vliegveld in 
Johannesburg zijn we doorgereden naar Ithala Game 
Reserve: hier werkt Vincent - pater familias – als 
manager van de workshop aldaar.  Sinothiso, Jolanda, Xolisani & Ruben

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hek       WC   Huis  Schuur      Rondavel  Moestuin  Buren
 
 
 
 
 
 



   Allereerst gingen we op bezoek bij Mtubatuba Primary 
School, de school van Sinothiso. We werden ontvangen 
door enthousiaste schoolmedewerkers en spraken met de 
directrice en daarna in de klas met de juf van Snothi. Zij 
legde veel uit over hoe het eraan toegaat in de klas: ze 
waren die week bezig met het thema ‘patronen’. De week 
erna zou het thema ‘vervoer’ aan de beurt zijn en de juf 
liet ons het werkmateriaal zien. Ook kregen we een mooie 
tekening van een schildpad mee, die Sinothiso heeft 
gemaakt. De juf bestempelde Snothi als een ‘darling’.  
Ondertussen regelde Vincent het maken van schoolfoto’s 
van Snothi, dat binnenkort zou gebeuren. Hierna 
vertrokken we naar de Mtubatuba Christian Academy, de 
school van Cebisile. Ook hier een geïnteresseerd welkom 
door een hoofddocent en door de lerares en 
klassenassistent van Cebo.  

   
  

  
  
  

 
 
 

Tekening Sinothiso 
 
Zij vertelden veel over de lesmethode in de klas, waarbij elke 
leerling in eigen tempo / volgorde aan leerdoelen werkt. De 
vakken waar een leerling goed in is, gaan daardoor sneller, 
waardoor meer tijd overblijft voor vakken waar een leerling 
meer moeite mee heeft: op maat gemaakt onderwijs dus. Helaas 
konden we door een stroomstoring Cebo niet aan het werk zien 
in de computerzaal: een plek waar ze zich goed ontplooit. Cebo 
gaat erg goed op school, zo vertelde haar klassenlerares. Ook 
haar Engels gaat met sprongen vooruit, en dat konden we ook 
zien aan haar rapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al met al was het fantastisch op de scholen van de kinderen te 
zijn en waren we onder de indruk van de ontvangst en openheid 
van de docenten. We zijn ervan overtuigd dat dit de kinderen 
erg goed doet, en ze doen ook goed hun best. Na een bezoek 
aan de bouwmarkt kwamen we weer thuis bij Mbali & co.  
 
 

Hier hebben we gespeeld met de kleintjes, totdat de anderen ook weer uit school waren: Xolisani 
bleek een waar voetballertje te zijn, en Nzuzo kwekte onophoudelijk en vrolijk erop los. Na nog een 
bezoek aan Vincent’s ouders een eind verderop, was het tijd om Kentucky Fried Chicken te halen voor 
iedereen. Eenmaal weer thuis werd het een diner bij kaarslicht, want ook bij Vincent en Mbali was 
inmiddels de elektriciteit uitgevallen. Tijd voor een goed spookverhaal dus: Cebo vertelde ons het 
verhaal van PinkyPink, een wezen – half jongen, half meisje – dat je opwacht bij het toilethokje buiten 
als je roze kleding aanhebt … (en dat had ik, brrrrrr).  
 
 



 Tijdens het kipkluiven barstte Nzuzo uit in een luid en duidelijk 
"Happy birthday to you ... happy birthday to you … pip, pip, haleeeee 
.... pip, pip, haleeeeee". Bij kaarslicht heeft Cebisile een brief 
geschreven in het Engels aan haar penvriendin in Nederland: ze 
schreef over haar favoriete vakken op school (wiskunde en 
computerkunde) en dat ze voetballen en atletiek leuk vindt. Een 
knusse avond wederom.  

  
 
 
 
 
 
  
 We hebben nog een paar gezellige dagen met de familie doorgebracht: 

samen op pad in Mtubatuba, een dagje wildpark met Vincent en Mbali, 
’s avonds rond het kampvuur praten, met de kinderen spelen … Maar 
helaas komt aan alles een einde en werd het tijd om verder te gaan. 
We hebben het superleuk gehad bij deze hartelijke mensen bij wie we 
ons erg welkom voelden. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!  
 
Ruben & Jolanda 

Nzuzo – Pip, pip, haleeee! 

 
 
 

Sinothiso   
Met Sinothiso gaat het erg goed op de kleuterschool. Rond de kerst 
zullen we haar juf ontmoeten en alle ins en outs horen, volgende 
nieuwsbrief meer hierover. Hieronder het dagelijkse programma en 
de regels die er gelden in de kleuterklas. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 Cebo  
 

 

 
 

 
 
 

Cebo heeft nu haar tweede jaar op haar nieuwe 
school achter de rug en haar vooruitgang is 
geweldig.  Ze werkt met “paces” op school. Dit zijn 
een soort blokken die ze moet bestuderen/leren. 
Elke pace wordt afgesloten met een toets. Op 
normale scholen kun je met 40% a 50% al verder 
naar de volgende pace. Op Cebo’s school mag ze 
echter slechts verder als ze hoger dan 80% heeft 
gehaald. Wat dus betekent dat ze de stof ook echt 
onder de knie heeft. Op haar rapport heeft ze zelfs 
alle paces boven de 90% gescoord!  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
De vooruitgang is dus niet echt te zien aan de 
percentages (cijfers) omdat deze altijd boven de 
80% zullen zijn. Het is echter wel te zien in het 
aantal paces dat Cebo weet af te ronden in een jaar. 
En dat gaat momenteel geweldig goed. Na een trage 
start omdat ze het Engels niet goed beheerste 
stoomt ze inmiddels op volle gang door.    

Haar leerkracht schrijft op haar rapport:  
“Cebo toont een geweldige vooruitgang op haar academische level. Ze zit nu bij alle vakken op grade 3 
niveau (ze was begonnen op grade 1) en haar lezen gaat ook vooruit, Well done!”   

 
 

 
 
 
Dan nog de kersen op de taart! 
 
We waren verbaast en zeer trots te horen 
dat Cebo dit jaar twee awards heeft 
gewonnen op school. De eerste was de 
“progress award” van haar klas voor de 
leerling die de meeste vooruitgang had 
geboekt in de  het afgelopen jaar. De 
tweede award was de Grace awakening 
school award (Trophy), deze award kreeg 
ze voor het tonen van haar sterke karakter 
het hele jaar door ook als ze met moeilijke 
situaties werd geconfronteerd! Dit is een 
prestigieuze award die slechts 1x per jaar 
aan maar 1 leerling op de hele school  
wordt uitgereikt! 
 
Ze grijpt haar kans dus echt op school! 



 Stichting ZULUWE 
 

Stichting ZULUWE is een officiële stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. 
Het doel van onze stichting is het stimuleren en financieren van educatie van kansarme jongeren in Zuid-Afrika. 
Momenteel zetten wij ons in voor 3 kinderen uit één gezin. Twee van deze kinderen gaan al naar school, de 
derde is nog te jong, maar willen wij in de toekomst ook een goede opleiding bieden. Daarnaast ondersteunen 
we scholen bij bijvoorbeeld aanschaf leermiddelen. 
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.  
 
 

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 

Donateur worden? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 kleine 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.  
 

mailto:info@zuluwe.org
http://www.zuluwe.org/

