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

In de meivakantie zijn we een kleine 3 weken naar Zuid-Afrika
geweest. In deze periode hebben we leuke dingen gedaan met
de kinderen (op onze kosten, buiten Zuluwe om), de scholen

bezocht, het klimrek dat door Zuluwe gefinancierd is bekeken
en nog veel meer.

Kleding, telefoons en meer
We hadden weer veel tweedehands kleding, telefoons en speelgoed mee genomen voor de volwassenen en
kinderen. De telefoons vinden via Abednig een nieuwe eigenaar, hij is door zijn leeftijd een gewaardeerd
persoon in de gemeenschap en kan het beste inschatten wie de telefoons het hardst nodig hebben.

Voor de kinderen hadden we weer veel kleding mee. Bij deze dank aan alle donateurs voor het schenken van
kleding, telefoons of speelgoed.

Laptop voor het gezin!
Stichting RAVON (Jelger’s werkgever) heeft afgelopen

jaar als kerstpakket waardebonnen gegeven die je op
het internet kon verzilveren voor goede producten of
als donatie aan stichting Zuluwe kon schenken. Een
overweldigend aantal mensen heeft zijn of haar

waardebonnen aan Zuluwe geschonken wat heeft

geresulteerd in een prachtig bedrag van 571,20 euro.
Tegenwoordig is het bij het vinden van een goede baan van steeds groter dat je kunt werken met
een computer. Op school krijgt de Cebo inmiddels computer les maar aangezien ze maar 4

computers hebben en 1 keer per week les met de hele klas kan ze slechts 5 of 10 minuten per

week op de computer. Om te zorgen dat de kinderen vertrouwd raken met computers hebben we
daarom van een deel van het geld een goedkope laptop gekocht. Deze hebben we gevuld met

software (office etc) en ook wat (educatieve) spelletjes en Engelstalige (teken) films en muziek.
Het hele gezin profiteert van de laptop en doordat ze hun kennis (ze weten allemaal wel iets) met
elkaar delen worden ze al snel handiger met de computer.

We hadden echter nog een aanzienlijk bedrag over van de 571 euro. Op Cebo’s school was het

mogelijk om een extra privé programma te volgen met Engelse lessen. Omdat Cebo tot vorig jaar
op een “rural school” zat, kon ze nog bijna geen Engels en heeft ze een grote achterstand, vooral

met lezen en schrijven. Met het geld dat over was hebben we voor dit jaar de extra bijles
bekostigd.

Nzuzo kijkt “finding nemo” op de laptop

Cebo krijgt les van Maaike

Snothiso
Misschien heeft Snothi ons nog wel het meest

verbaasd. Aan de telefoon antwoordde ze al onze
vragen met “yes” zonder te luisteren naar wat we

zeiden. We hadden het idee dat ze ons niet begreep en
daarom maar standaard “yes” zei om te doen alsof ze
ons snapte. Toen we eenmaal in Zuid-Afrika waren

bleek ze wel degelijk Engels te begrijpen en spreken!
Ze snapte bijna alles wat je tegen haar zei en ze kon

ook veel dingen vertalen die Nzuzo in het Zulu zei. Ze

heeft dus enorme vooruitgang geboekt op haar nieuwe
school waar ze sinds de jaarwisseling naar toe gaat.
Een paar van haar gevleugelde uitspraken:

“Me can eat all!” en “ The monkeys gonna eat you”
Snothi had het geluk jarig te zijn tijdens onze

aanwezigheid. Zoals in Nederland gebruikelijk is

hebben we haar laten kiezen wat ze wilde eten. Dat
wist ze meteen: hamburger met friet. Ze kende zelf

Verjaardag op school!

alleen de Wimpy’s (een Zuid-Afrikaanse

hamburgerketen) en de KFC in Mtubatuba. We hebben
er echter voor gekozen om het gezin mee te nemen
naar de McDonald’s die op 1,5 uur rijden zit. Hier

waren ze nog nooit geweest maar het viel zeer in de
smaak. De hamburgers en friet smaakten uiteraard

prima maar met name het speelparadijs dat erbij zat
vonden de kinderen geweldig!

Spelen op de glijbaan in de McDonald’s

Smullen in de McDonald’s

Nzuzo
Zoals we een beetje hadden verwacht was Nzuzo toen we net

aankwamen weer erg verlegen en bang voor ons. Zo’n kleine meid
onthoudt natuurlijk niet hoe de mensen die haar een jaar eerder ook al

bezochten eruit zagen. Toch had deze verlegenheid ook een andere
reden. Nzuzo had erg last van haar been (haar bovenbeen was
opgezet) en had daarbij ook griep verschijnselen. Ze oogde ziek.
Toen wij de oude school van Snothi bezochten zei de directrice ook

dat Nzuzo er ziek uitzag en dat ze misschien gebeten kon zijn door
bijvoorbeeld een spin. Zij heeft voor ons de dokter gebeld zodat we

daar langs konden met Nzuzo. Bij de dokter kreeg Nzuzo een prik
waarbij we nog nooit iemand zo hard hebben horen krijsen.
Ook kreeg ze een flesje antibiotica kuur, een paracetamol oplossing en zalf mee. Deze flesjes moest ze
elke dag meerdere malen innemen en de kuur afmaken. Al met al kostte het doktersbezoek met de
medicijnen ons 11 euro. Voor ons natuurlijk een koopje maar voor de mensen in Zuid-Afrika zelf niet. Ze

hebben geen ziektekosten verzekering en wachten daarom vaak zo lang mogelijk af voordat ze naar de
dokter gaan. Al na een dag begon Nzuzo op te knappen. Ze begon meteen weer veel te kletsen en vooral
weer te lachen.

Omdat haar beide zussen Nu goed Engels leren spreken op
school, wordt er thuis ook af en toe Engels gepraat. Zoals

we al in een eerdere nieuwsbrief schreven krijgt Nzuzo hier
veel van mee. Ze proberen Nzuzo beetje bij beetje wat
Engelse woorden aan te leren. Zo kan ze nu “Electricity
bulb” zeggen als er naar de lamp word gewezen en
gevraagd word wat dat is.

We krijgen er steeds meer

vertrouwen in dat Nzuzo het
erg goed gaat doen als ze
op de leeftijd is dat ze naar

school zal gaan. Nog 1,5

jaar en dan zullen we haar
inschrijven

kleuterschool.

op

de

Cebo
Met Cebo gaat het erg goed. Ze voert al hele gesprekken
in het Engels, een wereld van verschil met 1,5 jaar terug
toen ze geen Engels sprak. We hebben op school met

haar juf gesproken. Die gaf aan dat ze zeer tevreden is

over de vorderingen van Cebo. Ze heeft nog steeds een
grote achterstand met Engels, met name met lezen en

schrijven. Maar haar juf ziet een constante vooruitgang,
op dit moment loopt ze achter maar komt ze er

uiteindelijk wel! Ze vond Cebo een hele fijne leerling om

mee te werken omdat Cebo niet bang is fouten te maken
en ook aangeeft als ze iets niet snapt. Op deze manier is
ze gemakkelijk te begeleiden.

Cebo’s nieuwe look!

De verwachting is dat ze straks als een speer vooruit gaat zodra ze het Engels goed onder de knie

krijgt. Om te bespoedigen hebben we extra Engelse bijles voor haar aangevraagd. Ze krijgt nu vier
keer per week na schooltijd extra privé les! Dit hebben we voor dit jaar bekostigd met de bijdrage die
we kregen van het RAVON kerstpakket (zie onder laptop hierboven).

Met sporten blinkt Cebo wel uit op school. Ze zit samen met 1 ander meisje al bij de oudste groep

voor netbal (een soort korfbal). Ze wordt ook altijd geselecteerd om uit te komen voor de school bij
sportevenementen. Zo is ze dit jaar weer twee keer naar Empangeni (1,5 uur rijden) geweest om op de
sportdagen voor de regio uit te komen.

Ze heeft tijdens ons verblijf ook nog haar
verjaardag op school gevierd met

terugwerkende kracht. De leerkracht vond het
een prima idee. Ze heeft taart uitgedeeld (en
chocola voor de leerkrachten). Normaal

gesproken is het schooluniform verplicht, alleen
op je verjaardag mag je in je eigen kleding naar
school. Die gelegenheid liet ze uiteraard niet
onbenut dus zag ze er flitsend uit in haar

spijkerbroek met nieuwe laarzen. Ze heeft haar

haar laten groeien om er vervolgens extensies in
te stoppen. Ze ziet er nu met het “lange haar”
totaal anders uit dan een jaar geleden!

Verjaardag op school met juf Dewa

“Jungle Gym” voor de Rainbow Kleuterschool in Mtubutuba
In de vorige nieuwsbrief vertelden we jullie over een “Jungle Gym” voor de Rainbow kleuterschool. Mede

dankzij onze bijdrage hebben zij deze kunnen vernieuwen. Het ontwerp is echter veranderd i.v.m. de
hoeveelheid bijdragen die zij hadden binnengekregen.

Ook is de kleurkeuze in Zuid-Afrika niet altijd even standaard.

De kinderen van de school hebben er een Regenboogklimrek bij gekregen (hoe toepasselijk) waar ze in de
speeltijden lekker op kunnen klimmen en schommelen.

De directrice en de kinderen van de school zijn super blij en willen iedereen die donateur is van de stichting
hierbij bedanken voor deze geweldige gift!

Hieronder zien jullie de kinderen op hun nieuwe klimrek. Zodra ze zagen dat we een camera bij ons hadden
klommen ze er met zijn allen op om te poseren voor de foto!

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.

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.
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