Net vir Pret: the story of a local hero

Net vir Pret: een heldenverhaal

It's 2005. Peter Takelo, 35 years old and the father of two young
children, works as an educational assistant in Cape Town.

Het is 2005. Peter Takelo, 35 jaar oud en vader van twee jonge
kinderen, werkt als onderwijs-assistent in Kaapstad.

Every Friday evening he goes home on the bus. To his family, in
the Smitsville township near Barrydale, nearly 300 km inland. On
Saturdays, Peter organises sport and play activities in and around
his two-room home. For neighbourhood children.

Elke vrijdagavond gaat hij met de bus naar huis. Naar zijn gezin in
het township Smitsville bij Barrydale, bijna 300 kilometer
landinwaarts.
Op zaterdag organiseert Peter in en om zijn twee-kamerwoning
sport- en spelactiviteiten. Voor de kinderen uit de buurt.

Peter would love to stay in Smitsville to organise activities more
often, but no paid work is available. So every Sunday afternoon,
Peter says goodbye to his wife and children and returns to Cape
Town.

We met Peter via our partner ASSET (Association for Educational
Transformation). We met a driven man with an ideal. Peter tells
the story:
"I grew up in this township. Most families depend on income
from seasonal labour. There is work only a couple months each
year. The rest of the year they live in extreme poverty. There are
many problems: alcoholism, children with birth defects from FAS
(foetal alcohol syndrome), HIV and AIDS, domestic violence. I
saw all these kids running around in the street because they had
nothing to do and no reason to go home. I wanted to offer them a
safe place where they can come play, have fun and be children."

Peter zou het liefst in Smitsville blijven, om vaker activiteiten te
organiseren, maar er is geen betaald werk te krijgen. Dus elke
zondagmiddag neemt Peter afscheid van vrouw en kinderen en
gaat hij terug naar Kaapstad.

Wij komen met Peter in contact via onze partner ASSET
(Association for Educational Transformation). Wij ontmoeten een
gedreven man met een ideaal. Peter vertelt: "Ik ben in dit
township opgegroeid. De meeste gezinnen zijn afhankelijk van
inkomsten uit seizoensarbeid. Er is maar een paar maanden per
jaar werk. De rest van het jaar leven ze in diepe armoede. Er zijn
veel problemen: alcoholisme, kinderen met aangeboren
afwijkingen door FAS (foetaal alcohol syndroom), HIV en Aids,
huiselijk geweld. Ik zie al die kinderen op straat rondzwerven want
ze hebben niks te doen en niks om voor naar huis te gaan. Ik wil
ze een veilige plek bieden waar ze kunnen komen spelen, plezier
maken, kind zijn."

Together with Education Democracy South Africa (EDSA), a
Samen met Education Democracy South Africa (EDSA), een
small British charity, we concluded a five-year agreement and kept klein Brits goed doel, maken we afspraken voor vijf jaar en we
our finger on the pulse. Peter gave up his job in Cape Town and
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got to work in Smitsville.

houden een vinger aan de pols. Peter zegt zijn baan in Kaapstad
op en gaat aan de slag in Smitsville.

Five years later, the agreements then made have been met. Peter
has gotten a diploma for youth work, an NGO - Net vir Pret - has
been set up and there is an active board. Peter has achieved his
ideal. Today, together with two employees, a number of interns
and a group of enthusiastic young volunteers, he reaches more
than 800 children.

Vijf jaar later zijn de gemaakte afspraken nagekomen. Peter heeft
een diploma gehaald voor jeugdwerk, er is een NGO opgericht,
Net vir Pret, en er is een actief bestuur. Peter heeft zijn ideaal
gerealiseerd. Samen met twee medewerkers, enkele stagiaires en
een groep enthousiaste jonge vrijwilligers bereikt hij meer dan 800
kinderen.

But Peter and Net vir Pret have yet another dream: a government
grant. In order to be less dependent on foreign donors.
The Western Cape Department of Social Development has taken
a first careful step with a grant of R 5.000 per month. Hard work
will be needed to get more grant monies and we're confident that
Net vir Pret will make a success of this. But that's a long-distance
race and the finish is not yet in sight. Until that moment, we
would like to ask for your support. So that Peter and all the others
at Net vir Pret can continue their fantastic work.
Invest in the children of Smitsville and the farm schools in the
area by donating now!
To make a donation, please transfer your gift to our SPZA bank
account, adding 'For Net vir Pret'.
IBAN NL51 TRIO 0390 4376 03

Maar Peter en Net vir Pret hebben nog een droom:
overheidssubsidie. Om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse
donoren.
Het Western Cape Department of Social Development heeft een
eerste voorzichtige stap gezet met een subsidie van R 5.000 per
maand.
Er zal hard worden gewerkt om meer subsidie te verkrijgen en we
hebben er alle vertrouwen in dat Net vir Pret daar uiteindelijk in
zal slagen.
Maar dat is een zaak van lange adem en zover is het nog niet. Tot
dat moment vragen we uw steun. Zodat Peter en alle anderen bij
Net vir Pret kunnen doorgaan met hun fantastische werk.
Investeer NU in de kinderen van Smitsville en de farm schools in
de omgeving en doneer! Maak uw gift over op de SPZA
bankrekening o.v.v. 'Net vir Pret'.
IBAN NL51 TRIO 0390 4376 03

OR
Donate online via our website www.spza.org

OF
Doneer online via onze website www.spza.org

Thank you so much
Dankuwel
Enkhosi kakhulu!
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