
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 zesde nieuwsbrief van Stichting Zuluwe. Allereerst excuses voor het late verschijnen, door drukte zijn
we er niet aan toegekomen om de brief eerder helemaal af te maken. Het voordeel van het lange uitblijven is dat er 
veel te melden valt. De eerste stap van het project: de drie kinderen uit het gezin Mkwhanazi toegang tot een goede 
opleiding te geven, is goed op gang gekomen. De eerste twee kinderen hebben hun plek gevonden en maken 
goede vorderingen. Nzuzo gaat volgend jaar naar kleuterschool. Waar we op hoopten, namelijk dat dit project een 
olievlekwerking zou krijgen beginnen we nu op kleine schaal ook te zien. De moeder van de kinderen is aan een 
opleiding tot leerkracht begonnen en ook de vader is nu bezig zijn middelbare school diploma te halen. Een inwo-
nende (jonge) oom, Mbongiseni, van de kinderen konden we ook stimuleren en in contact brengen met hulp ter 
plaatse, hierover meer elders in deze nieuwsbrief. 

We zijn met onze tijd meegegaan en hebben een nieuwe, modernere, lay-out voor de nieuwsbrief, we hopen dat 
jullie hem mooi vinden!

Cebisile blinkt opnieuw uit met sporten.

Cebisile doet het dit jaar opnieuw erg goed bij het sporten op school. Bij
de regionale kampioenschappen is ze eerste geworden in de categorie
speerwerpen voor meisjes tot 14 jaar. Ze heeft met haar worp van 17
meter zelfs het regionale record verbroken en nu dus op haar naam staan.
Hiermee had ze zich gekwalificeerd voor de provinciale kampioenschap-
pen in Durban, een trip van 3 uur. Het was een hele belevenis en vooral de
toegang tot douches en een bad had grote indruk gemaakt. Ze eindigde
(door een slechte speer zij ze zelf ) als vierde. Net buiten het podium maar
wel genoeg om zich te kwalificeren voor de kampioenschappen van alle 
noordelijke provincies in Johannesburg. Een reis van maar liefst 9 uur met 
de bus. Zo ver van huis was ze nog nooit geweest. Boven verwachting is ze 
daar 2e geworden, wat haar een medaille en kwalificatie voor de landelijke 
kampioenschappen in Kaapstad heeft opgeleverd!



Na een lang ziektebed van bijna
3 jaar is de opa van de meiden
begin maart 2010 in zijn slaap
overleden. Opa had al meerdere 
malen een hersenbloeding ge-
had, en herstelde daarna langza-
merhand weer. Hij raakte steeds 
meer mogelijkheden kwijt. Zo 
kon hij al vrij snel na zijn eerste 
hersenbloeding niet meer goed 
lopen, Later verloor hij ook an-
dere kracht, kon niet meer goed 
praten, verloor zijn geheugen en 
herkende niet iedereen meer.
Wij hebben hem nog opgezocht
tijdens ons laatste bezoek aan

de familie in januari. Hij leek ons
toen nog wel te herkennen. Mo-
gelijk omdat wij de enige blanken
zijn die hem bezochten, en hij
dus geen onderscheid hoefde
te maken welke blanken wij dan
waren. Verdrietig voor de familie
omdat hij hen niet allemaal meer
herkende.
De kinderen missen hun opa nu
wel erg!
….Umkhulu Mkhwanazi (Opa
Mkhwanazi) rust in Vrede….
Als er iemand in de familie
overlijdt, moeten alle jongens
en meisjes die niet getrouwd

zijn hun haar afknippen. Dat is
gebruikelijk in de Zulu cultuur. De
kinderen hebben nu dus alle drie
hun haar weer kort. Een beetje
jammer aangezien het vrij lang
heeft geduurd voor het haar van
Nzuzo zo lang was. Nu kan ze
weer opnieuw beginnen het te
laten groeien. De vader heeft 
zichzelf ook kaalgeschoren,
zowel zijn hoofd, als
baardje. Volgens verhalen van de
rest van de familie zag het er erg
vreemd uit.

In Memorial



Afgelopen kerstvakantie hebben
wij weer een reis naar Zuid Afrika
gemaakt om onder andere het
gezin te bezoeken. De kinderen
hadden zomervakantie, dus
waren vrij van school om leuke
dingen met ons te kunnen doen.
We hebben samen met het gezin
Kerst en Nieuwjaar gevierd. Het
is wel erg vreemd om kerst te
vieren terwijl het tegen de 30
graden is. Op eerste kerstdag
hebben we gebarbecued. Op
een geïmproviseerde barbecue,
met lekkere stukken vlees en de
favoriet van de kinderen: “ham-
burgers”.
We waren erg benieuwd of de 
kerstsfeer zoals wij die in Neder-
land gewend zijn, ook daar te 
vinden was. Dit is echter niet het 
geval. Feitelijk merk je daar niets 
van kerst. 

Nieuwjaar hebben we samen met
het gezin bij de ouders van Mbali
(moeder) gevierd. We hadden
aan Vincent (vader) gevraagd wat
gebruikelijk was tijdens Nieuw-
jaar. Er zou vlees gegrild worden
en er werd gezellig gegeten,
gedronken en gedanst, was
zijn antwoord. Omdat wij extra
zouden zijn hebben we toen dus
hamburgers gekocht om te gril-
len. Toen we daar kwamen bleek
er helemaal geen vlees te worden
gegrild. Wij waren dus de enigen
met vlees mee. Toen hebben we
de hamburgers maar gedeeld
onder een heleboel mensen.
De armere mensen hebben
eigenlijk geen geld om vuurwerk
te kopen. Toch kopen ze allemaal
voor zo’n 50 eurocent een fire-
cracker. Dat is een lange staaf die

je kunt vasthouden, waar kleine
gekleurde lichtbollen uit schieten
(Romeinse kaars).
Vooral Snothiso vond het erg
interessant om mee te helpen.
Tijdens de avond was het erg
mooi om je heen te kijken. Omdat
er in de wijde omgeving geen
hoge gebouwen staan kan je heel
veel zien. 
Het was zo donker, dat je al het 
vuurwerk mooi zag. Na twaalfen 
werd er traditioneel gedanst door 
de jongens van de familie. 

Erg mooi om de verschillen en
gelijkenissen tussen de Neder-
landse en de Zulu manier van
deze feesten te zien!

Bezoek aan Zuid-Afrika



Mbongiseni op zijn nieuwe fiets

Nieuwe
Thuissituatie

De thuissituatie voor de kinderen is gewijzigd. Vincent 
(de vader) werkt in het Ithala Game Reserve op vier uur 
rijden van hun huis. Hierdoor is hij slechts één keer per 
maand thuis. Zoals we in een vorige nieuwsbrief al had-
den aangegeven is Mbali (de moeder) begonnen aan een 
studie tot leerkracht aan de Zululand University. Hierdoor 
is zij eveneens doordeweeks en vaak, omdat ze geen geld 
heeft om te reizen, ook nog in het weekend van huis. 
De jongste twee kinderen (Nzuzo en Snothiso)worden 
nu doordeweeks verzorgd door Mbongiseni (de jongere 
broer van Mbali), en andere familieleden die bijspringen. 
Cebisile verblijft tegenwoordig bij oma als haar ouders 
van huis zijn.  

Mbongiseni

Van grote waarde voor de kinderen is
Mbongiseni (17 jaar oud), het jongere
broertje van Mbali. Mbali heeft hem ge-
vraagd bij hun te komen wonen voor de
veiligheid en om hen te helpen. Mbongi-
seni is werkelijk geweldig. Hij verzet bergen
werk zoals het gras kort hakken en stenen 
maken voor de aanbouw. Daarnaast doet 
hij ook “typische vrouwentaken” zoals het 
waterhalen (niet op zijn hoofd maar 50 liter 
in een kruiwagen!), de kinderen badderen
en zelfs eten koken! We hadden al snel 
gezien dat hij belangrijk is voor het gezin. 
Hij zit zelf echter in het laatste jaar van de 
middelbare school en moest in januari 
weer beginnen. Vorig jaar kon hij met een 
leerkracht meerijden maar die auto was 
kapot gegaan en dus verviel die optie. 
Daarom moest hij terug naar zijn ouders 
omdat de afstand naar zijn school lopend 
niet te overbruggen was. Wij hebben toen 
nagedacht hoe we dit konden oplossen. Al 
snel kwamen we op het idee om een fiets 
voor hem te kopen. Dit hebben we ook 
gedaan (buiten de financiën van Zuluwe 
om). Op de fiets is hij in iets meer dan een 
uur op school. Hierdoor hebben we Mbon-
giseni voor het gezin kunnen behouden. 
Een zeer mooi resultaat nu de ouders veel 
van huis zijn!

Hij doet het erg goed op school en we 
hebben hem met hulp van Sakhile* gehol-
pen met de inschrijving aan de Univeristeit 
van Durban. Deze inschrijving is gelukt, nu 
moeten we de resultaten van zijn eindexa-
men nog afwachten ...

* Lees verderop meer over Sakhile



Sakhile
Wij kennen Sakhile via onze Zuid-Afrikaanse vrienden
Jan & Cleo. Zij hebben Sakhile ontmoet toen ze op het
onderzoeksstation werkte. Sakhile zat toen nog op de
middelbare school maar had een grote interesse voor de
natuur. Hij melde zich aan als vrijwilliger bij het onder-
zoeksstation en richtte zelfs een groepje op voor mede-
scholieren die geïnteresseerd waren in de natuur. Sakhile
bleef initiatief tonen en na zeer goede resultaten voor
zijn eindexamen is hij gaan studeren aan de Universiteit
van Durban, met hulp van Jan en Cleo die het inschrijf-
geld betaald hebben. Sakhile komt eveneens uit de arme
gemeenschap, hij ziet zichzelf als bevoorrecht persoon
en vind het zijn plicht iets terug te doen. Hij is heeft zich
daarom aangesloten bij de “Student Dynamics” een groep
studenten die zich inzet voor het geven van voorlichting
aan kinderen op scholen in de arme gemeenschappen. Ze
willen de kinderen laten zien dat ook zij een kans hebben
op een goede studie en vertellen over de mogelijkheden
om beurzen etc aan te vragen. Sakhile heeft Mbongiseni
geholpen met het inschrijven op de universiteit en heeft
ervoor gewaakt dat de benodigde papieren op tijd bin-
nen zijn. Tevens heeft hij zijn inschrijfgeld voorgeschoten.

Noodlot
Een aantal weken geleden bereikte ons het vreselijke
nieuws dat de zus van Sakhile was overleden. Sakhile , die
eveneens geen ouders en grootouders meer heeft, krijgt
de verantwoordelijkheid over haar kinderen. Het gaat
om 3 kinderen van haarzelf en 2 kinderen van een eerder
overleden zus waar zij voor zorgde. Tot overmaat van
ramp overleed slechts enkele dagen later ook zijn jongere
zus plotseling ...

Sakhile wil nu alles op alles gaan zetten om goed voor de kinderen te kunnen gaan zorgen. De kinderen wonen nu bij
zijn tante maar financieel is hij samen met zijn tante verantwoordelijk voor hun. Sakhile vertelde ons dat hij wilde stop-
pen met zijn studie om te kunnen gaan werken zodat hij voor de kinderen kon gaan zorgen. Wij zouden het eeuwig
zonde vinden als hij nu moet opgeven, juist omdat hij al van zo ver is gekomen. We hadden al geruime tijd plannen
om het aantal kinderen dat we via Zuluwe steunen uit te breiden mits de financiën dat zouden toelaten. Wij willen nu
proberen om een deel van de kosten voor deze kinderen op ons te nemen zodat Sakhile kan blijven studeren. Het gaat
om 2 jongetjes van 9 en 6 en drie meisjes van 7, 5 en 3. Momenteel gaan enkel het jongetje en het oudste meisje naar
school maar dat zal natuurlijk snel veranderen. We hebben niet genoeg geld om al deze kinderen net als de drie die we
reeds steunen naar een goede privéschool te sturen. Sakhile vertelde me echter dat ze op de beste “rural school” uit de
omgeving zitten. We willen daarom kijken of we een bijdrage kunnen leveren in het schoolgeld voor deze school, voor
het transport en voor schoolbenodigdheden zoals schooluniformen. Alles is echter afhankelijk van het aantal donateurs!

Bij deze dan ook de dringende oproep aan iedereen om te proberen zelf nog een donateur voor Zuluwe te 
werven. Binnen onze eigen kringen hebben we iedereen al benaderd, maar via jullie kunnen we nieuwe mensen 
bereiken en er samen voor zorgen dat ook deze kinderen een goede toekomst tegemoet gaan en Sakhile kan 
blijven studeren en zijn goede werk omtrent het voorlichten van kansarme kinderen kan voortzetten. 



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 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 zijn we op zoek
naar meer donateurs om nog vijf kinderen die recent wees zijn geworden te steunen. Verder ondersteunen we
scholen bij bijvoorbeeld de aanschaf van 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. 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


