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Fijne feestdagen en een goede start in 2021, coronaproof!

‘Ubuntu umngamntu ngabanye abantu’ - Mensen zijn mensen door medemensen
(Xhosa gezegde)
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PROGRAMMA'S
Ons speerpunt: Programma Buitenschoolse Activiteiten
/alle links staan onderaan deze rubriek/
Covid-19 coronapandemie. Veel mensen in Zuid-Afrika verloren door de strenge
lockdown in Zuid-Afrika hun werk en daarmee hun inkomen. Inmiddels is de tweede
golf een feit, midden in de zomervakantie. In een land zonder sociale vangnetten
waar gezinnen nauwelijks reserves hebben, wordt al snel honger geleden. Extra geld
voor beschermingsmiddelen is er niet, zelfs zeep is voor veel gezinnen te duur. Onze
partners daar helpen waar ze kunnen en doen dat naast hun ‘echte’ werk:
buitenschoolse activiteiten. Ze bieden nu ook voedselhulp en andere aan de
pandemie gerelateerde activiteiten.
Breede Centre (McGregor) en het Police Community Forum werken samen in het
project ‘McGregor Fight Hunger & Crime’. Wekelijks krijgen 450 gezinnen
voedselhulp. Breede Centre gaf medewerkers en stagiaires een kleine
jeugdbibliotheek mee naar huis. Omdat ze bijna allemaal in het township wonen,
konden daar veel Breede Centre kinderen van profiteren. De jongeren van de
bouwopleiding maakten dominosets voor de verkoop, maar ook voor de nieuwe
dominoclub. Verder zijn er een hardloopclub en een fietsherstelclub gestart. Allemaal
prima buitenactiviteiten nu het zomer is in Zuid-Afrika.
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dominosets maken en hardloopclub Breede Centre

Sakhisizwe Youth Development Programme (Imizamo Yethu, Hout Bay) zorgt voor
voedselpakketten voor 110 gezinnen. Ook besloot Sakhisizwe drie dagen per week
haar gebouw beschikbaar te stellen als studieruimte voor scholieren. Ruimte en rust
zijn schaars in townships, helemaal nu nog veel meer mensen thuis zitten: “shebeens
playing loud music till 11pm during the week and weekends till 2/3 am. We printed
old exam papers and also offered our text books for those who needed them.”
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rustige studieplek bij Sakhisizwe

Young People @ Work zette het FRASA voedselhulpnetwerk op. “Stage one focused
on mobilising funds for immediate food relief, stage two on building partnerships,
stage three on capacity building of food relief leaders and stage four addressed the
future sustainability of our food relief interventions.” In het FRASA netwerk werken
32 kleine organisaties samen om zoveel mogelijk mensen te bereiken, een geweldig
initiatief van YP@W.
Waumbe Youth Development schafte met steun van SPZA en Wilde Ganzen 60
tablets aan. Die worden gebruikt voor computertraining voor kleuterleidsters en
administratief personeel. En tevens voor extra lessen voor leerlingen op basis- en
high school met behulp van een online curriculum. Mdu Menze, de initiatiefnemer van
Waumbe, werd door de Junior Chamber International South Africa, verkozen tot de
Top 10 Young South Africans 2020 : “Congratulations on making it, we are proud of
the work you have done and continue to do.” Wij hebben Mdu van harte gefeliciteerd.
Net vir Pret (Smitsville, Barrydale) deelt dagelijks soep uit. Net vir Pret jongeren
maakten ruim 2.000 mondmaskers. Het Project Hope team van Net vir Pret hielp
mensen een groentetuin inrichten. Zo werd Smitsville maar liefst 32 groentetuinen
rijker. Het Project Hope team bestaat uit tieners die niet naar school gaan en in
aanraking zijn geweest met justitie. Ze volgen een full-time programma waarin ze
niet alleen leren lezen, schrijven en rekenen, maar waar ook veel aandacht is voor
hun sociale en emotionele ontwikkeling. Met veel succes: “Boys who were withdrawn,
secretive and emotionally troubled are transforming into confident young adolescents
who are discovering their own self-worth and dignity and have hope for the future.”
Tijdens de lockdown kregen medewerkers en vrijwilligers van Net vir Pret extra
training, o.a. in audiovisuele technieken. Diverse activiteiten werden audiovisueel
vastgelegd, waaronder een zelfgemaakte rap over de pandemie. De schaakclub is
immens populair. Net vir Pret: “No fewer than eleven of our group qualified to
represent the Overberg in the coming Western Cape trials.” Zit daar links vooraan op
de foto misschien de volgende Beth Harmon (the Queen’s Gambit)?
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soepuitdeling en schaakclub Net vir Pret

Links:
Filmpje over Project Hope (Net vir Pret) en de aanleg van groentetuinen.
Lees meer over Net vir Pret in hun voortgangsrapport, hun jaarverslag en in een
artikel over 10 jaar parades met enorme zelfgebouwde marionetten.
Lees meer over Sakhisizwe in hun maandrapport.
Lees meer over Breede Centre in hun nieuwsbrief en hun jaarverslag.
Lees meer over Waumbe in hun nieuwsbrief.
Doneer hier voor Breede Centre, Net vir Pret, Sakhisizwe, Waumbe en Young People
@ Work.

Overige programma's: Programma Beter Basisonderwijs
/alle links staan onderaan deze rubriek/
Beste sponsorouders: heeft u uw bijdrage voor uw sponsorkind(eren) voor 2020 en
2021 al overgemaakt? De kosten zijn € 300 voor een kind(plaats) op de basisschool
en € 200 voor een kind(plaats) op de kleuterschool. Wilt u meer bijdragen, heel
graag! De werkelijke kosten zijn resp. € 650 en € 290 per jaar. De inflatie in ZuidAfrika is al jaren schrikbarend, tussen 4,5 en 6% per jaar. Dat maakt het voor veel
ouders erg moeilijk om hun aandeel in de schoolkosten te betalen. En nu zoveel
ouders door de pandemie zonder werk zitten is het nóg moeilijker geworden.
Hermanus Waldorf School: “many parents lost their jobs and were unable to pay
school fees … most are doing their best to catch up with their payments.”
Hermanus Waldorf School. Mede dankzij de strikte naleving van de regels zijn er
op school geen ziektegevallen geweest. Na de lockdown is er extra hard gewerkt, ook
in de tuin, waar de hele school uit eet. Een van de leerlingen uit klas 7 schreef in de
nieuwsbrief van de school: “When we went back to school we were really behind but
did all in our power to catch up and are now up to date with our school work. What
can I say about this year? It had its ups and downs but we as grade 7 stood together
and never gave up.” Dat de Marimba Band van klas 7 niet naar Johannesburg kon om
deel te nemen aan het International Marimba en Steelpan Festival South Africa was
een grote teleurstelling: “Everyone was sad that our trip was cancelled”. De
organisatie besloot er een virtueel festival van te maken. Dit werd uitgezonden op
het Youtube kanaal van Education Africa.
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groentetuin Hermanus Waldorf School

Links:
Marimba Festival. Vanaf 19:54 is het optreden van de marimbaband van Hermanus
Waldorf School te zien.
Lees meer over de activiteiten van Hermanus Waldorf School in hun nieuwsbrief en
hun jaarverslag.
Doneer hier voor sponsorkinderen en voor Hermanus Waldorf School en het
Waldorfscholenfonds. Van dat fonds profiteert ook Zenzeleni School in Khayelitsha.

Overige programma's: Studiefinanciering
/alle links staan onderaan deze rubriek/
Voor organisaties die training en opleiding vragen bij het Fundraising Mentoring
Network, maar dat niet kunnen betalen, hebben we vorig jaar een beursfonds
gesticht. FMN heeft inmiddels 68 organisaties een beurs verstrekt. “We had some
amazing results … Members who accessed funding from the National Lottery, some
getting their PBO certificates from Sars as well as intra-networking amongst
members and followers sharing material resources, advice and guidance freely.”
In het kader van onze exitstrategie zijn nieuwe afspraken gemaakt met Stichting
Forza. Stichting Forza, die al jaren beursstudenten bij ASSET ondersteunt, zal dat
voortaan rechtstreeks gaan doen, dus niet via SPZA. ASSET zal vanaf 2020 direct aan
Stichting Forza rapporteren.

Link:
Doneer hier voor studiefinanciering.

OVER SPZA
/alle links staan onderaan deze rubriek/
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Dat past in de exitstrategie die al jaren een belangrijk onderdeel was van ons beleid.
Regelmatig namen we afscheid van Zuid-Afrikaanse partners die ons niet meer nodig
hadden en verwelkomden we nieuwe partners in hun plaats. Het afgelopen jaar
hebben we er geen nieuwe partners meer bij genomen. Onze exitplannen en de
pandemie stellen ons echter voor een groot dilemma. In plaats van structurele hulp
aan de partnerorganisaties lijkt er nu meer behoefte aan noodhulp, ook voor mensen
die niet tot de directe doelgroep van onze partners behoren. De voorgenomen ‘boost’
voor partners zullen we daarom even in de ijskast zetten, totdat in Zuid-Afrika het
gewone leven weer is opgepakt. We hopen dat u ons blijft steunen, zodat we zowel
structurele steun als noodhulpsteun aan onze partners kunnen geven. Doneren kan
snel en veilig via de iDEAL module op onze website: doneer hier.
Jaarstukken. De jaarrekening en het jaarverslag over 2020 zijn in voorbereiding.
De Toolkit Exitstrategie is nu ook beschikbaar in het Engels onder de titel ‘Toolkit
Exit Strategy. Hold a mirror up to your charity: act, assess and accommodate'. Ook
het onderzoeksverslag waar de toolkit op is gebaseerd is in het Engels verschenen
‘Beyond the best intentions: exit strategy in development co-operation’. De
Nederlandse en de Engelse versie van toolkit en onderzoek kunnen worden
opgevraagd bij info@spza.org.
Vinger aan de pols. In Vinger aan de Pols kunt u elke maand zien hoe SPZA er
financieel voor staat.

Links:
Vinger aan de Pols.
Contact. Heeft u een vraag of een opmerking?
Doneren met iDEAL op SPZA website.

LEESTIPS EN WEBTIPS
/alle links staan onderaan deze rubriek/
Gilded Giving 2020: how wealth inequality distorts philanthropy and imperils
democracy / Chuck Collins & Helen Flannery. Washington: Institute for Policy Studies,
August 2020. The Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org) is a multi-issue
research center that has been conducting path-breaking research on inequality for
more than 20 years. Gilded Giving 2020 focuses on the continued impact of
increasing income and wealth inequality on the philanthropic sector, and how that
has been amplified by both the current pandemic and the 2018 tax reform package
in the USA. It puts forward several possible implications of these conditions and
suggests some solutions.
6 mistakes philanthropists make during a crisis (and what they can do instead)
/ Kris Putnam-Wakerley. Putnam Consulting Group, 2020. Crisis bring massive social,
health and economic uncertainties, along with challenges and hardships. They also
unleash unprecedented philanthropic leadership and opportunities for
transformational social change.
The many hidden faces of extreme poverty: inclusion and exclusion of extreme
poor people in development interventions in Bangladesh, Benin and Ethiopia / Anika
Altaf. Proefschrift University of Amsterdam, 2019. Uit dit onderzoek blijkt dat
extreem arme mensen, die tijdelijke hulp behoeven, uit hun staat van extreme
’illbeing’ kunnen worden getrokken door middel van holistische interventies. Dit
houdt in dat deze interventies niet alleen aandacht besteden aan
vermogensoverdracht (materiële hulp), maar ook trainingen geven om nieuwe
vaardigheden aan te leren, coaching bieden en de gemeenschap (o.a. elites)
betrekken in het proces en verantwoordelijk stellen voor de inclusie van extreem
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implement by low capacity development agencies.”

Links:
Gilded Giving download.
6 mistakes download.
Extreme poverty download.

Uw commentaar, ideeën, kritiek en complimenten zijn van harte welkom op de
Contactpagina op onze website.

Volg SPZA op Twitter | Bezoek onze Facebook pagina
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