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HOKISA 2002 – 2021: Op eigen benen
18 jaar, dat is de leeftijd waarop de kids HOKISA moeten 
verlaten, tenzij ze nog onderwijs volgen. Maar HOKISA 
laat ze niet helemaal los, ze blijven nog verbonden. Velen 
komen nog jarenlang regelmatig terug, om hun broers/ 
zussen te ontmoeten, herinneringen op te halen, wijze 
raad te vragen en soms ook omdat ze een extraatje nodig 
hebben. Sommigen wonen de eerste tijd nog in het 
Peacehouse.

In december 2020 werd HOKISA zélf 
18. Met de oude directieleden gaat 
het net zoals met de jongeren die 
uit huis gingen: Karin Chubb, mede 
oprichtster, voelt zich nog steeds 
betrokken. Ze leest dagelijks de ‘daily 
reports’ van het team. Lutz nam in 
2018 afscheid van al zijn formele 
functies en is nu een supergeduldige 
opa voor de kids en onvermoeibare 
coach voor de jongeren – hoe bont 
ze het soms ook maken, bij Lutz 
kunnen ze altijd terecht.

Afgelopen september trad ook Perry 
terug als uitvoerend directeur. Nu 
ligt de leiding geheel in handen van 
de teamleden, wat vanaf het begin 
de bedoeling was. Phillip heeft nu de 
dagelijkse leiding als projectmanager, 
bijgestaan door de team leaders 
Eunice en Mandisa, en ondersteund 
door Sue, de maatschappelijk 
werkster. Een mooi moment voor 
een terugblik. Lutz, Perry en Phillip 
schreven er ieder een stukje over.

Lutz en Perry laten de hobbels  
achter zich en focussen op alles  

wat er goed ging: het mag welhaast
een wonder heten dat dat destijds
wilde idee zo’n stabiele organisatie
opleverde! Ondanks de gevechten
met de bureaucratie, nieuwe regels
voor kinderopvang, de Covid-19
epidemie, politieke onrust, ook in
Masiphumelele, branden in de buurt,
de drugsproblematiek en geweld  
op straat. 

Phillip vertelt wat hij ziet als de kracht 
van HOKISA, dat wat zeker moet 
blijven, en aandachtspunten voor de 
nabije toekomst.

Maar eerst kijken de zusjes Anita 
(16) en Ovuyo (12) terug op hun tijd 
bij HOKISA. Ze kwamen bij HOKISA 
toen Anita 5 was en Ovuyo nog een 
baby. Hun moeder, Nokubonga, 
was ernstig ziek. Inmiddels gaat het 
beter met haar. Zo goed, dat Anita 
en Ovuyo dit jaar weer thuis konden 
gaan wonen, samen met moeder’s 
partner en een oudere broer. 
HOKISA betaalde een aanbouw aan 
hun huis met 2 extra kamers.

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND
HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Anita: Wat ik het fijnst vond bij 
HOKISA is dat de Mama’s zo goed 
voor ons zorgden. Ook vond ik de 
uitstapjes erg leuk, als we gingen 
zwemmen en daarna een ijsje 
kregen. Verdrietig was ik toen mijn 
beste vriendin Sinovuyo naar een 
pleeggezin verhuisde. Gelukkig 
woont ze niet ver en kunnen we af 
en toe afspreken. Nu ben ik blij dat ik 
meer over mijn biologische familie te 
weten kom, hier en in de Oostkaap. 
Het is zo gezellig om samen te eten 
of ‘s avonds met z’n allen televisie 
te kijken. En ik heb ook nog steeds 
goede vrienden bij HOKISA.

Ovuyo: Ik ben dol op lezen, en vond 
het fijn om iedere maandagmiddag 
naar de bieb te gaan. Ook genoot 
ik van de verjaardagsfeestjes bij 
HOKISA. Dan waren we allemaal 
samen, de grote én de kleine 
kinderen. In ons eigen kleine gezin is 
het rustiger; ik kan úren slapen. Net 
als Anita houd ik van samen eten.
Mijn enige trieste herinnering is 
dat Anita vreselijke pijn kreeg aan 
haar rug. We weten dat ze later 
geopereerd moet worden. Ik houd 
zoveel van haar, en we bidden 
allemaal dat het goed zal komen!

Anita en Ovuyo met hun moeder
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Met veel plezier kijk ik voor deze 
nieuwsbrief terug op mijn 8 jaar bij 
HOKISA. Toen ik daar begon was ik 
vooral blij dat ik werk had. Al gauw 
bleek werken bij HOKISA iets te zijn 
waar ik van hield en waar ik plezier 
in had. In mijn proeftijd was ik nog 
onzeker of het me wel zou lukken. Ik 
had geen ervaring in het werken met 
kinderen, en was zelf ook nog geen 
vader. De kinderen en teamleden 
ontvingen me liefdevol. Ik werd 
chauffeur en leerde de kinderen beter 
kennen tijdens uitstapjes of als ik hen 
naar buitenschoolse activiteiten reed. 
Langzaamaan leerde ik de regels van 
het huis kennen. Na een tijdje volgde 
ik een cursus om de medicatie en de 
nachtdiensten te registreren. Dat is 
een belangrijk onderdeel voor iedere 
medewerker van HOKISA.

In 2016 vroeg het 
bestuur of ik lid 
wilde worden van 
het management 
team. Ik was me
ervan bewust dat 
dat een grote stap 
zou zijn, maar ik 

HOKISA spreekt de 
   taal van de kinderen  
 Phillip Rihlampfu
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Tot 1994, toen er een einde kwam 
aan Apartheid, mocht ik Zuid-Afrika 
niet in. Nadat een van mijn boeken 
voor jongeren in 1997 de prijs voor 
jeugdliteratuur won in Namibië, 
vroeg het Goethe instituut me om 
ook lezingen te geven in Zuid-Afrika. 
Daar ontmoette ik Karin Chubb, 
hoofddocent aan de Universiteit 
van Kaapstad, die de opdracht had 
gekregen om mij op te vangen. In 
plaats van het officiële programma te 
volgen bezochten we de jongeren-
zittingen van de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie (TRC) onder 
leiding van Bisschop Desmond Tutu. 
Ook spraken we met bewoners van 
townships over hun hoop voor de 
toekomst.

In het township Masiphumelele, 
zo’n 30 km ten zuiden van 
Kaapstad, ontmoetten we een jonge 
verpleegkundige. Zij vertelde ons dat 
ze dringend zocht naar een manier 
om iets te doen tegen HIV/Aids, dat 
enorm veel leed veroorzaakte, met 
name voor kinderen die door die 
ziekte hun ouders, en soms ook hun 
hele familie, verloren hadden. Zo is 
het begonnen. Karin en ik besloten 
om met onze honoraria voor ons 
boek over de TRC projecten te 
steunen voor het bestrijden van Aids 
/HIV. De verpleegkundige bracht 
ons in contact met andere activisten 
in Masi. Daarop ontstond het idee 
om daar een thuis te bouwen voor 
kinderen en jongeren die dringend 
zorg en antiretrovirale medicatie 
nodig hadden. 
Vanuit Amsterdam bezocht ik enkele 
keren Kaapstad en Masi met mijn 
man Perry, terwijl ik nog bij de Anne 
Frank Stichting werkte. In 2001 
besloten we samen naar Kaapstad te 
verhuizen.
Inmiddels was de bouw begonnen, 
op een terrein vol vuilnis en 

Een droom die uitkwam Lutz van Dijk
bouwafval, dat de gemeente 
Kaapstad HOKISA tegen kostprijs ter 
beschikking stelde. 
Een absoluut hoogtepunt was de 
inwijding van het project door 
Aartsbisschop Tutu op 1 december 
2002, Wereld Aidsdag. Op dat 
moment telde Masi zo’n 10.000 
inwoners; er waren nog wat veldjes 
met koeien en geiten. Nu wonen 
er op diezelfde oppervlakte van 
ongeveer eén vierkante kilometer 
meer dan 45.000 mensen. Op 
ieder lapje grond staat wel een 
zelfgebouwde shack. 
Omdat het oprichten van een 
NGO specifieke diploma’s vereiste, 
vormden Karin en ik samen de eerste 
directie. Vanaf dag 1 was het plan 
om ons terug te trekken zodra onze 
jonge collega’s hun opleidingen voor 
pedagogisch medewerker hadden 
afgerond.
Dat hebben we nu gedaan, en we zijn 
er erg trots op dat in het HOKISA van 
vandaag het welbevinden van ieder 
kind en iedere jongere nog steeds 
prioriteit nummer 1 is.

Toen in 2020 de vrijmarkt werd afgeblazen vanwege corona bood hij zijn plantjes aan via 
zijn website, en laatste Koningsdag waren ze ook bij Karin en Justus te koop. Inmiddels 
heeft Eugene de online verkoop uitgebreid. In 2022 kunnen liefhebbers (en een fanclub 
hééft Eugene) het hele assortiment bekijken en bestellen via zijn website https://home.
hccnet.nl/e.vdkamp/ en uw bestellingen vanaf Koningsdag afhalen in Delft of Amsterdam. 

Bestel nu bloemen voor HOKISA
Op het Koningsdag – HOKISA plein is Eugene van de Kamp al 
jááááren een publiekstrekker met zijn super zonnebloemen en 
steeds meer andere bloeiende plantjes, geheel biologisch. Hij 
bouwde er zelfs een speciaal kasje voor in zijn achtertuin.

Ik heb het stokje 
  doorgegeven Perry Tsang

Nadat ik jarenlang Karin, Lutz en later 
Robyn had bijgestaan in de leiding 
van het kindertehuis, kwam ik plots 
voor het blok te staan toen Robyn 
in 2017 naar een andere organisatie, 
Waves for Change, vertrok. Opeens 
was ik de Executive Director van 
HOKISA en Chair of the board (raad 
van bestuur). Pogingen een nieuwe 
projectmanager te vinden liepen 
op niets uit. Kandidaten voelden de 
sfeer van onze HOKISA-familie te 
weinig aan of wilden te veel de baas 
uithangen. 
Natuurlijk stond Lutz altijd klaar, 
zeker tijdens de Corona-lockdown. 
Tijdens dit proces viel het me op 
dat Phillip Rihlampfu voor ieder 
probleem een oplossing vond en 
deze op een bijzonder vriendelijke 
manier naar voren bracht. Ook 

wanneer kinderen iets ondeugends 
hadden gedaan, sprak hij ze 
pedagogisch aan met veel warmte 
en begrip. Al gauw begon het team 
hem ‘de Pastoor‘ te noemen.
Ik kreeg het idee om hem op te 
leiden tot de nieuwe projectmanager 
en vroeg of hij daar interesse in had. 
Gelukkig was dat zo! Toen we dit aan 
het team vertelden klonk er een luid 
applaus, iedereen was er blij mee.
Phillip had net een basisopleiding 
voor financiën afgesloten en begon 
meteen een management cursus. In 
de jaren hierna vormden Sue Purvis, 
onze maatschappelijk werkster, 
Phillip en ik een fijne drie-eenheid, 
en samen met de teamleiders Eunice 
en Mandisa een fantastische ploeg. 
Het plan was om twee jaar later het 
stokje over te dragen 

aan Phillip maar ook  
hier gooide Corona 
roet in het eten. Ik had 
vorig jaar september tijdens onze 
jaarvergadering terug willen stappen 
maar Sue en Phillip vroegen mij nog 
en jaartje aan te blijven. Ze voelden 
zich beiden nog niet klaar, omdat we 
tijdens de lange lockdown te weinig 
tijd voor de normale dagelijkse zaken 
hadden gehad. Ook werkten we nog 
aan het herschrijven van de HOKISA 
policies (de regelementen). Daar 
gaan we de komende tijd nog twee 
ochtenden per week mee verder.
Afgelopen september heb ik dan 
toch, een jaar later dan gepland, 
het stokje met veel plezier en 
vertrouwen over mogen dragen!
Nu is het tijd om, net als Lutz, te 
genieten van het opa -zijn en alleen 
nog maar plezier te hebben met 
onze geweldige kids.

uitstijgen. Ons team zet alles op alles 
om alle uitdagingen te overwinnen.
De mooiste ervaring die je je kunt 
wensen, is kinderen zien groeien, 
ook door moeilijke fases in hun 
ontwikkeling. Met het ouder worden 
nemen de uitdagingen niet af, maar 
zijn ze anders van aard. In het begin 
gaat het om fysiek overleven, daarna 
om leren leven met een trauma dat 
zich op verschillende manieren kan 
uiten. 

Onze kracht zit in het HOLKISA-DNA 
en die moeten we zien te behouden. 
Ik ben verantwoordelijk voor de 
organisatie en het hoog houden 
van onze ethische beginselen; 
onze waarden en de belangen van 
het kind vormen samen de basis 
voor hun welzijn. Onze cultuur van 
een zorgzame, liefdevolle, niet-
discriminerende en ondersteunende 
omgeving zal duurzaam zijn. 
Na het terugtreden van Perry als 
algemeen directeur moest ieder 
van ons zich aanpassen en meer 
verantwoordelijkheid nemen. Ik moet 
bekennen dat ik het hele project 
nooit in m’n eentje zou kunnen 
leiden; het hele team stond meteen 
klaar om zich in te zetten voor de 
visie en missie van ons HOKISA huis.

Tot slot wens ik Perry zijn 
welverdiende pensioen in zijn nieuwe 
rol als Tamkhulu (opa) van HOKISA.

HOKISA ACTIE   Alle opbrengst gaat naar HOKISA

Wat Eugene laat ontspruiten in zijn kas
 
              Tiert welig op uw balkon en terras.

durfde het aan. Perry werd onbetaald 
directeur. In die periode leerde ik 
stap voor stap van hem hoe je leiding 
kunt geven. Toen ik de kans kreeg 
om projectmanager te worden, 
heb ik geen seconde getwijfeld, 
ook al zou ik natuurlijk meer 
verantwoordelijkheden krijgen en 
daarover verantwoording af moeten 
leggen.

Het team van HOKISA is toegewijd 
en spreekt de taal van de kinderen. 
In ons intieme kinderhuis proberen 
we het échte gezin zo dicht 
mogelijk te benaderen. Ons doel 
is optimale zorg te bieden aan 
kinderen die bescherming behoeven. 
Wij onderscheiden ons door onze 
uitmuntende hygiëne, voeding en 
medicatie. En ook doordat wij een 
sterke band met ouders of andere 
familieleden in stand houden en, 
waar mogelijk, kinderen weer op te 
laten nemen door verwanten.
Kinder- en jeugdzorg trajecten zijn 
niet altijd makkelijk, maar wij streven 
ernaar dat de kinderen die ons zijn 
toevertrouwd, ondanks moeizame 
omstandigheden, boven zichzelf 
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Opening 2002 met bisschop Tutu, 
Lutz, Karin en Perry.

Perry en Phillip
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 Doelstellling: HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika
die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

 Contact: 
Mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout. 

 Tekst Nieuwsbrief:
Stichting Vrienden van HOKISA-Nederland (Marise van der Eijnden, 
Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij 
en Constance Vos).

 Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno / www.sterkontwerp.nl

    Doneren aan Hokisa?
De Stichting Vrienden van HOKISA in 
Nederland is door de Belastingdienst 
aangemerkt als ANBI (algemeen nut 
beogende instelling). Gewone en 
periodieke giften aan HOKISA mag 
je, onder voorwaarden, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/
wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_
gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen
De link vindt u overigens ook op de HOKISA-website.

Giften: NL31TRIO 0788825887 t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Masiphumelele-
 we will make it 
together!
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In verband met de gewijzigde wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens (AVG) willen wij u er op wijzen dat u zich voor deze nieuwsbrief 
kunt uitschrijven. In dat geval volstaat het om ons een reactie op deze mail te sturen met als onderwerp: afmelding. Voor onze volledige privacy verklaring 
verwijzen wij u naar onze website: www.hokisa.nl
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Sinds de oprichting van HOKISA hebben donaties uit 
Nederland niet alleen bijgedragen aan de algemene kosten 
(levensonderhoud, salarissen, het gebouw) maar ook aan een 
hele serie speciale projecten, enkele keren samen met  
de Wilde Ganzen.

Dank baie dankie !

1. Het eerste busje   2. Aanleg groentetuin   3. De nieuwe keuken   4. Vernieuwing van de speeltuin   5. Inrichting study
6. Zonnepaneel en opslag warm watertank op het dak   7. Het tweede busje   8. Regenton   9. Een nieuw hek   10. Nieuw beddengoed
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Wilt u het HOKISA 
huis leren kennen? 

Klik op hokisa.nl/over 
hokisa voor een korte 
rondleiding door Sive.


