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De COVID-19 pandemie in Masi en bij HOKISA
Vanwege de Corona pandemie kon de geplande 
herfstreis van Phillip Rihlampfu naar Europa niet 
doorgaan, en moesten wij dus ook afzien van een 
donateursbijeenkomst met Phillip en Lutz in levende 
lijve. Hopelijk lukt dat volgend jaar weer wel! Voor deze 
nieuwsbrief schreef Lutz van Dijk een update over de 
ontwikkelingen bij HOKISA en in de township.

Op 5 maart werd in Zuid-Afrika het 
eerste Covid-19 geval vastgesteld. 
Omdat dit virus zich hier naar 
verwachting snel zou verspreiden, 
vooral vanwege de ontoereikende 
hygiënische omstandigheden in 
arme gebieden op het platteland 
en in townships (waar soms 20 
families een waterkraan moeten 
delen) besloten president Cyril 
Ramaphosa en Gezondheidsminister 
Zweli Mkhize direct tot de 
strengst mogelijke lockdown: 
Een straatverbod (behalve voor 

noodzakelijke boodschappen), geen 
verkoop van alcohol en sigaretten, 
alle scholen dicht en sluiting van 
alle niet-noodzakelijke winkels en 
bedrijven. Politie en leger werden 
ingezet om de regels handhaven, 
en deden dat vaak op hardhandige 
wijze.

Voor miljoenen 
mensen zonder 
vast inkomen 
betekende 
de lockdown 
honger en 
nog meer 
armoede. In 
onze township 

Masiphumelele hielpen veel mensen 
mee om de ergste ellende te 
bestrijden. Zo deelden vrijwilligers 
iedere dag aan honderden kinderen 
een warme maaltijd uit. Hierover 
schreef ik begin mei in de Zuid-
Afrikaanse krant Daily Maverick. 
Dit artikel staat ook op de website: 
hokisa.nl/nieuws. De schatting 
was dat in onze township rond 
60 procent van 40.000 bewoners 
besmet zou raken en enkele 
duizenden zouden sterven, vooral 
ouderen en mensen met een zwak 
immuunsysteem. 

Onze HOKISA arts waarschuwde 
dat vooral kinderen die eerder aan 
longziektes als TBC geleden hadden, 
een bijzonder hoog risico konden 
lopen. Daarop besloten de HOKISA 

managers om voor 10 kinderen in 
een buurdorpje een huis te huren 
waar ze veilig konden verblijven 
tot er meer duidelijkheid zou 
zijn. De helft van onze teamleden 
verhuisde mee, de anderen bleven 
in Masi. Iedereen draaide wekenlang 
overuren en kon de eigen familie 
maar weinig zien. Phillip, Perry 
en Lutz brachten boodschappen 
en medicijnen en onderhielden 
de kontakten naar buiten. De 
teamleden hebben deze vrijwillige 
isolatie en dubbele werkdruk een 
paar maanden volgehouden. Ook 
onze kinderen en jongeren waren 
geweldig. Ze hielpen zonder morren 
met koken, opruimen en afwassen, 
terwijl ze niet buiten mochten 
spelen of vrienden en familie 
ontmoeten. Wij, volwassenen, 
hielpen met online schoolwerk of 
gaven gewoon zelfbedachte lessen.

Op 16 september maakte president 
Ramaphosa bekend dat het land 
van de strenge lockdown overging 
naar ‘the new daily normal’: afstand 
houden en mondkapjes dragen. De 
scholen gingen weer open.    

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.
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Dit keer stellen twee tieners zich voor. 
Als hun dromen uitkomen, bevaart de een 
over tien jaar de oceanen en is de ander 
advocaat.

Wat de HOKISA   
      kinderen zoal 
   bezighoudt

Girl, 15 years

Boy, 17 years

        De economische gevolgen zijn 
dramatisch. Door Corona steeg 
het aantal mensen dat onder de 
armoede grens leeft van 50 naar 
65 procent, en rond 3 miljoen Zuid-
Afrikanen verloren hun vaste baan. 

Tot begin oktober zijn 16.000 Zuid-
Afrikanen overleden aan Covid-19, 
vooral in grote steden zoals Kaapstad, 
Johannesburg en Durban. Dat is de 
helft van alle dodelijke slachtoffers 
op het hele Afrikaanse continent. 

Het goede nieuws is dat inmiddels 
89 procent van alle besmette 
mensen vanzelf herstelt. Wereldwijd 
is dit gemiddeld 65 procent. 
De experts zijn verdeeld over de 

vraag waarom Covid-19 in Zuid-
Afrika minder slachtoffers heeft 
gemaakt dan in veel Europese 
landen, waar de besmettingen nu 
weer toenemen. Sommigen opperen 
dat 50 procent van de bevolking 
jonger is dan 25 jaar. Anderen 
zoeken een verklaring in het feit dat 
kinderen hier nog vaccinaties krijgen 
tegen ziektes die in Europa niet meer 
bestaan.  

De Minister van Gezondheid zei 
daarover eerlijk: ‘Wij hadden geen 
idee hoe erg het zou worden, maar 
wij gingen van het ergste uit. Dat 
was goed en wij mogen nu even diep 
ademhalen.’
De grote hoop van de jongeren bij 

HOKISA is, dat ze nog dit jaar hun 
vriendjes en familieleden weer thuis 
mogen bezoeken.

Baie dankie aan alle vrienden van 
HOKISA die ons in deze moeilijke 
tijden niet vergeten zijn en ons 
bleven steunen.
Blijf gezond, vooral nu het 
winterseizoen in Nederland begint! 
Beste wensen en hartelijke groeten 
van ons allen in het HOKISA 
kindertehuis. 

Lutz van Dijk, midden oktober 2020.
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Hoe anders verliep onze 
Koningsdag dit jaar, vanwege 
Corona zonder café en markt in de 
Watergraafsmeer. Gelukkig vonden 
we een digitaal alternatief: een 
online versie van het HOKISA plein. 

In de week rond Koningsdag 
stuurden 30 creatievelingen hun 
acties in, geïllustreerd met foto’s 
waarin ze hun donatie toelichtten 
of anderen opriepen voor HOKISA 
te storten. Favoriet waren coiffures: 
van uitgespaarde kapperskosten tot 
knipbeurten van huisgenoten – de 
échte kappers hebben vast in hun 
vuistjes gelachen. 
Ook kregen we twee muzikale 
bijdragen: onze trouwe 
accordeoniste Anne speelde dit keer 
thuis voor haar HOKISA beren in 

plaats van op het plein, en Robine 
nam zelfs een echte video clip op, 
samen met Candy Dulfer maar liefst. 
Op www.hokisa.nl kunt u ze samen 
nog eens horen met hun interpretatie 
van Man in the Mirror.

Eugène’s zonnebloemen waren dit 
jaar aan huis af te halen. De online 
actie leverde ruim € 5000 op; we 
konden het nauwelijks geloven! 
Alle bijdragen zijn nog even te zien 
op www.hokisa.nl/hokisaplein online!

Koningsdag 2020 
HOKISAplein online, 
een onverwacht succes
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NIEUWS UIT NEDERLAND

Wat de HOKISA   
      kinderen zoal 
   bezighoudt

“Ook voor mij is het traditie geworden: koningsdag betekent aanwezig 
zijn op het HOKISAplein en meehelpen met de verkoop van al het 
lekkers dat vrijwilligers maken om zo geld in te zamelen voor het 
kindertehuis. Het is een van de twee dagen in het jaar waarop ik in de 
praktijk bezig ben met de problematiek rond HIV en aids. Jaarlijks help 
ik ook als vrijwilliger mee aan Het Amsterdam Diner, een evenement 
dat al decennia bestaat en ontwikkeld is toen aids om zich heen greep 
in Nederland. Het publieke debat rond deze thematiek mag enigszins 
zijn verstomd, kortgeleden las ik nog dat men proefpersonen zocht 
voor een nieuw vaccin. De ellende op mondiaal niveau is groot 
genoeg voor deze inspanning mijnerzijds.
Dit jaar bleef het HOKISAplein door corona dicht en bakte ik geen 
taart, maar ik verstuurde een groepsmail naar vrienden en collega-
schrijvers met de vraag om een donatie. Het aanbod daarbij was om 
telefonisch een gedicht voor te dragen. Ik koos voor Orfeo Negro van 
de inmiddels overleden Surinaamse dichter Michaël Slory, een gedicht 
over hoop. Dit gedicht is gebaseerd op de Frans-Braziliaanse Film 
Orfeo Negro uit 1959.” Henna Goudzand

Een poëtische geste Orfeu negro, Michaël Slory

Ik zal zingen
om de zon
te laten opkomen,
wanneer de sterren weggewassen zijn
uit de lucht.
Ik zal zingen
in wolken van oranje,
bespikkelde lendendoeken van roodblauw,
zwart, dat zich niet langer kan staande 
houden
wanneer mijn zon aankomt;
een gele boodschap
voor allen die nog in hun kampen liggen,
voor allen die blind zijn van slaap…
Ik zal zingen
om de zon
te laten opkomen,
vanuit het water
dat zo eindeloos breed is,
totdat jullie naar buiten komen
om te luisteren
naar het bericht dat vanuit mijn hart
naar buiten breekt:
enkele druppels van morgenzon.

Regelmatig ontvangen wij donaties die iemand 
ingezameld heeft met een speciale actie. Dit 
keer vroegen we Henna Goudzand een stukje te 
schrijven over haar bijzondere initiatief, dat maar 
liefst € 450 opbracht.



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

 Donaties: Het draaiende houden van het HOKISA-huis kost nu 
rond de € 6.600,- per maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan 
welkom! Wil je periodiek een vast bedrag overmaken, vraag dan een 
machtigingskaart aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl

 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
Practicum Print / www.practicum.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. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij 
naar de website van de Belastingdienst: 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.

WE HEBBEN EEN NIEUW REKENINGNUMMER!
Giften: NL31TRIO 0788825887 t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Masiphumelele-
 we will make it 
together!

HOKISA NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2020

De nieuwe AVG Wetgeving. In verband met de gewijzigde wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens willen wij u er op 
wijzen dat u zich voor deze nieuwsbrief kunt uitschrijven. In dat geval volstaat het om ons een 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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De corona pandemie heeft ons 
leven ernstig gecompliceerd en in 
de war gebracht. Gelukkig hebben 
we tot nu toe in huis geen COVID-19 
besmettingen gehad. Midden in deze 
moeilijke tijd kreeg HOKISA de gele-
genheid om een Quantum-busje te 
kopen met 14 zitplaatsen, bekostigd 
uit donaties van onze Nederland-
se vrienden en Wilde Ganzen. De 
oude bus had 9 zitplaatsen; als we 
een uitstapje wilden maken met alle 
kinderen moest er minsten één extra 
auto mee.

De aanschaf was een belevenis op 
zich. We kregen meer dan verwacht 
terug voor onze oude bus en ook 

nog allerlei kortingen. Daardoor  
konden we extra’s bekostigen waar 
we eigenlijk geen budget voor 
hadden. Dat lukte dankzij Perry, die 
succesvol wist te onderhandelen; hij 
is een echte Nederlander. Zelfs toen 
we de stoffen bekleding hadden laten 
vervangen door kunstleer, was er nog 
geld over voor een GPS tracker. Dat 
is veiliger en leverde een gunstiger 
verzekeringspremie op. We hebben 
Wilde Ganzen gevraagd of we het 
resterende bedrag 
mogen besteden aan 
de aanschaf van enkele 
laptops, waarmee de 
kinderen online on-
derwijs kunnen volgen. 

Daarvan hadden we er tijdens de 
lockdown onvoldoende.

Nu de kinderen nog niet met open-
baar vervoer naar school kunnen, 
worden ze door ons gebracht en ge-
haald. Met het nieuwe busje kunnen 
de chauffeurs alle kinderen in één rit 
afzetten of ophalen. Ook is de bus 
ruim genoeg om al onze week-inko-
pen in één keer mee te nemen. De 
kinderen genieten altijd erg van de 
gezamenlijke uitjes die we regelmatig 
organiseren. Dankzij de extra stoe-
len kunnen kinderen af en toe een 
kameraadje meevragen. Dan nemen 
we wel alle corona-voorzorgsmaat-
regelen, zoals vooraf desinfecteren, 
temperatuur opnemen en mondkap-
jes dragen. Zo kunnen we voorzien in 
de behoefte van kinderen aan  
sociale contacten en ontspanning. 
Ons nieuwe busje staat veilig ge-
parkeerd op ons eigen terrein en we 
zorgen er heel goed voor.

We danken jullie allen zeer!!! 
Phillip Rihlampfu

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de aanschaf van een nieuw busje aan, 
waarvoor de Stichting Wilde Ganzen het door onze donateurs bijeengespaarde 
bedrag verhoogde met 33 procent. Nu is hij er. Phillip Rihlampfu vertelt waarom het 
team er ontzettend blij mee is.

Onze nieuwe HOKISA bus


