In Memoriam Janna Sauer
Ubuntu umngamntu ngabanye abantu - Mensen zijn mensen door medemensen (Xhosa gezegde)

Ons bereikte het droeve bericht dat Janna Sauer, een van de stichters van de Stichting
Projecten Zuid-Afrika, op 24 juni 2010 op 91-jarige leeftijd is overleden.
Janna stond altijd klaar voor anderen. Ze was behalve een van de stichters ook een
genereuze donateur en een succesvol fondsenwerver voor de SPZA.
Op haar tachtigste ging ze naar Zuid-Afrika om daar als vrijwilliger te helpen op de
Zwelihle Summer School. In de oorlog had ze iets vergelijkbaars gedaan met kinderen in
Amsterdam. Ze vond het fantastisch om met kinderen te werken. Geassisteerd door twee
jonge vrijwilligers - uit het township uiteraard - zette ze een prachtig kerstspel in elkaar.
Daarmee was een traditie geboren en vele tientallen kinderen zijn sindsdien Jezus, Maria,
Jozef, engel, herder of koning geweest. Bij haar vertrek naar Nederland viel er menig
traantje. Voor de kinderen en jongeren van toen is ze altijd Makhulu Janna - oma Janna gebleven.
Tien jaar geleden stond Janna aan de wieg van de Stichting Projecten Zuid-Afrika. Dat
was haar wel toevertrouwd, ze had als verpleegkundige al aan heel wat wiegjes gestaan.
Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van de stichting en beleven we dat het WK
voetbal voor de allereerste keer op het Afrikaanse continent plaatsvindt en nog wel in
Zuid-Afrika. En 2010 blijkt nu tevens Janna's sterfjaar te zijn. Een jaartal om nooit te
vergeten.

1

In Memoriam Janna Sauer / Stichting Projecten Zuid-Afrika

Janna was tot het einde toe zeer betrokken bij het werk van de stichting. Wij zullen haar
missen en de herinnering koesteren aan een bijzondere vrouw met een enorm vermogen
tot positivisme die haar leven lang het Afrikaanse 'Ubuntu' in praktijk bracht.
Wij condoleren alle nabestaanden met dit verlies. Wij hopen dat de ongetwijfeld vele
mooie herinneringen aan Janna hen tot troost zullen zijn.
Ricus Boerma, medestichter
Riekje de Vries-Pels, voorzitter
Diet Grosheide, vice-voorzitter
Martje Nooij, secretaris
Petra Lasschuit, penningmeester
Chris Maas Geesteranus, algemeen bestuurslid
Nan van der Storm, voormalig voorzitter
Alle kinderen en jongeren van de Zwelihle Summer School, Zwelihle (township bij
Hermanus), Zuid-Afrika
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