Nieuwsbrief 2008-2
Welkom
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van stichting ZULUWE. Een
stichting die zich inzet voor de educatie van kansarme

jongeren in Zuid-Afrika. In deze nieuwsbrief de laatste stand
van zaken met betrekking tot de lopende projecten. Tijdens
onze vakantie in Zuid-Afrika (zomer 2008) hebben we de

scholen bezocht, nieuwe kleding gebracht en tijd met het
gezin en de kinderen doorgebracht.

Cebo
Cebo gaat sinds januari 2008 naar de Mtuba Christian School. De
Mtuba Christian School werkt met een ander systeem dan de

andere scholen. Elke leerling werkt op zijn of haar eigen niveau

aan zogenaamde “paces” hapklare blokken. Bij haar intake bleek
dat ze amper Engels kon lezen, schrijven en praten. Voor haar

Engels is ze dan ook in grade 1 (groep 3) niveau begonnen (ze

hoort in grade 6 te zitten!). Hieruit blijkt meteen het belang van
een goede school. Cebo sprak nu, na een half jaar op haar

nieuwe school, al een aardig woordje Engels tegen ons. Vorig
jaar sprak ze helemaal niet.

We wilden Cebo eerst nog proberen over te plaatsen naar de
andere (goedkopere) privéschool. Die school werkt echter

klassikaal en besteedt geen individuele aandacht aan extra
Cebo aan het werk op haar eigen
niveau op de Mtuba Christian School

Engels. Gezien Cebo’s grote achterstand en het feit dat er enkel
in Engels les wordt gegeven zou ze op die school waarschijnlijk
geen aansluiting kunnen vinden. Daarnaast heeft ze het naar
haar zin op de Mtuba Christian School.

Snothiso

We hebben de school (Rainbow pre-primary) van Snothiso bezocht en haar “rapport” besproken. Op haar

rapport staat dat ze veel plezier heeft in school, goed speelt met de andere kinderen en houdt van zingen
en muziek. Ze begint zichzelf ook steeds beter uit te drukken (in Engels).

We willen Snothiso graag op de Mtuba Primary School hebben. Dit is de populairste school van Mtubatuba
omdat ze goed onderwijs en mooie faciliteiten
aanbieden tegen een redelijke prijs.

Door de populariteit heeft de school echter

grote wachtlijsten. Dit jaar zijn ze een eigen

kleuterklas begonnen en hiervoor hebben we
Snothiso aangemeld. Op tijd op de juiste
school zitten is van wezenlijk belang. De

Mtuba primary school neemt bijna alleen

kinderen aan van hun eigen kleuterschool en
van de Mtuba pre-primary school. De enige

goede highschool in de regio neemt slechts

kinderen aan van de Mtuba primary school, de

Umfolozi primary school en de Mtuba Christian

academy. Dit betekent dus dat als je begint op de

Snothiso aan het zingen met haar klasgenootjes op
de Rainbow pre-primary (Reenboog Kleuterskool)

verkeerde school, je weinig kansen meer hebt om
ooit nog op een goede school terecht te komen!

We hebben een goed gesprek gehad met de
directeur van de Mtuba primary school. Die

adviseerde ons om Snothiso vanaf volgend jaar op
hun eigen kleuterschool te plaatsen omdat haar

kansen om in te stromen anders nihil zouden zijn.
Ze kon geen beloftes doen over de plaatsing van
Snothiso maar heeft ons toch toegezegd dat het

goed zou komen. Ze werken met het principe ‘wie

het eerst komt, wie het eerst maalt’ Op de dag van
de inschrijving waren wij samen met Vincent (de

vader) dan ook keurig om 07:00 ’s ochtends op de
school om de aanmelding te doen. We hebben
Snothiso buiten op de veranda van haar
kleuterschool

aanmeldingsformulier nummer 2 gekregen voor de
grade-R. Kinderen die al broertjes of zusjes op de
school hebben zitten krijgen voorrang maar we

hebben er een goed vertrouwen in dat ze geplaatst
gaat worden.

Begin oktober krijgen de ouders bericht of hun kind geplaatst is. Nog even duimen dus!

Nzuzo

Vorige keer dat we in Afrika waren was Nzuzo nog maar een
baby, ze werd rondgedragen en we konden nog niet goed

inschatten hoe ze zich zou gaan ontwikkelen. Nu een jaar later
hebben we een goed beeld van haar kunnen vormen. Nzuzo is

een enthousiaste en bijdehante peuter. Ze rent de hele dag in de
rondte en spreekt al een aardig woordje Zulu. Ook neemt ze heel
snel Engelse woordjes over.

Een greep uit haar Engelse vocabulaire:
“Hello” “High Five” “High Ten” “hug hug hug” “Bye Bye”
“a duck, quack quack”

We hadden voor de kinderen cadeautjes gekocht. Nzuzo kreeg

van ons een draagbare garage van Fisher price met 3 autootjes in
verschillende kleuren, sleutels met vormpjes in dezelfde kleuren
en blokjes met cijfers erop. Ze vond dit cadeau erg leuk, maar
toch vond ze het cadeau dat Snothiso kreeg (een pop) nog

leuker. In een mum van tijd had ze de pop geconfisqueerd.
Snothiso maakte er geen groot probleem van, en vanaf dat

moment had Nzuzo een eigen baby die overal mee naartoe werd
gedragen zoals Zulu-moeders dat doen: op de rug gebonden.

Opnieuw kleding aangekomen
ZULUWE zamelt ook kwalitatief goede (kinder-)
kleding in. Transport van deze kleding is het

grootste probleem. Het per post versturen of in een
container verschepen is erg duur. Meenemen in het
vliegtuig is gebonden aan het maximaal aantal
toegestane kilo’s.

Deze zomer zijn we zelf naar Zuid-Afrika geweest.

We vlogen met Iberia. Het voordeel van Iberia is dat
je maar liefst 46 kilo per persoon aan bagage mee
mag nemen (twee koffers van 23 kilo elk). Onze

eigen bagage woog ongeveer 40 kilo. We konden
dus maar liefst 50 kilo aan kleding en andere
bruikbare spullen meebrengen!

Opnieuw hebben we van velen van jullie kleding

gehad, aangevuld met mooie kinderkleding die we

voor een prikkie op Koninginnedag hadden gekocht
hadden we echt enorm veel mee.

Een deel van de kleding hebben we aan de drie

kinderen en hun gezin gegeven. Verder hebben we

veel kleding uitgedeeld in het dorp van Vincent zijn
ouders en op het onderzoeksstation.

Hieronder een collage van foto’s. We hebben nog
veel meer foto’s. Als je kleding hebt gedoneerd

laten we je de andere foto’s graag nog een keertje
zien zodat je kunt kijken waar je kleding terecht is
gekomen.

Stichting ZULUWE
Stichting ZULUWE 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.

Donateurs gezocht!

Stichting ZULUWE is nog op zoek naar mensen die
een maandelijkse bijdrage willen leveren aan het
schoolgeld voor de kinderen. We hebben meer

donateurs nodig om het maandelijkse bedrag (nu
120 euro) bij elkaar te kunnen brengen.

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.
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