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Stichting Vrienden van HOKISA
in Nederland

Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten?
Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl of kijk op 

www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: NL46INGB0009232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.
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          ’Update over de Hokisa-kids’
Medewerker Phillip Rihlampfu doet verslag van recente 
ontwikkelingen bij HOKISA en in Masiphumelele.

Ons jongste kind is een jongen 
die in april 3 is geworden. Hij is 
meteen naar de crèche gegaan. 
We laten onze kinderen zo vroeg 
mogelijk starten met de voorschool 
om te kunnen wennen aan de 
schoolomgeving. Ons nieuwste 
HOKISA-kind is een meisje van 
8. Zij is nog nooit naar school 
geweest. Gelukkig hebben we een 
plekje voor haar kunnen vinden in 
voorbereidingsklas voor 6-jarigen. 

We hebben met haar één op één 
gewerkt tijdens ons baby/peuter 
programma en ze gaat heel goed 
vooruit. Ik heb grote waardering 
voor onze teamleden die de Early 
Childhood Development Training 
hebben gevolgd en de kids zeer 
gestructureerd en doelmatig 
begeleiden.

Onze twee oudste jongens worden 
binnenkort 18. We doen wat we 
kunnen om hen te helpen bij de 
overgang van onze zorg naar een 
zelfstandig bestaan. Door uit te 
gaan van de persoonlijke kracht 
van de jongeren stimuleren we hen 
actief aan hun eigen ontwikkeling te 
gaan werken. Eén van onze jongens 
is in september 12 geworden. Hij 
is net door zijn “special mama” 
geadopteerd. Ze hadden al een 
sterke persoonlijke relatie, en hij 

komt beter tot zijn 
recht in een kleinere 
familiekring. 

In 2019 zijn twee van 
onze oudste jongens 
bij ons weggegaan. 
Eén van hen is terug 
gegaan naar zijn 
familie maar heeft nog 
moeite om op eigen 
benen te staan (omdat 
de werkloosheid 
onder jongeren 

hoog is). De ander woont nu bij een 
HOKISA-teamlid. Die twee hadden 
al jarenlang een hechte, “special 
mama” -kind relatie. Hij heeft kort 
geleden de basiscursus ‘naaien’ 
afgerond en wil graag zijn kennis in 
de praktijk brengen.

De meeste van onze ex-HOKISA 
kinderen komen nog steeds af en 

toe langs voor emotionele steun en 
advies omdat ze HOKISA nog steeds 
ervaren als de beste familie die ze 
ooit hebben gehad. Een aantal van 
hen heeft nu wel de zekerheid van 
een baan maar toch moeite om 
de eindjes aan elkaar te knopen, 
net als de meeste jongeren uit de 
achtergestelde gemeenschappen.

Phillip is 31 jaar. Hij groeide op in Limpopo, 
een provincie in het noord–oosten van Zuid 

Afrika, en woont met zijn vrouw en zoontje 

van twee in het HOKISA – Peacehouse in 

Masiphumelele.

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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Verjongingskuur HOKISA website 
Onze website had dringend een opfrisbeurt nodig. Robert van 
Sterk Ontwerp (al 12 jaar de vormgever van deze nieuwsbrief) 
las onze oproep en bracht ons in contact met een vormgeefster 
die bij wijze van ‘donatie’ een eigentijds ontwerp maakte, net zo 
kleurig als de nieuwsbrief. In juli zette zij de nieuwe site online. 
We vinden hem prachtig: de indeling is nog overzichtelijker en op 
iedere pagina staat een donatieknop. Ontzettend bedankt, team 
Sterk ontwerp! En nu maar hopen dat de bezoekers en, liever nog, 
de donaties toestromen…. Nieuwsgierig? Kijk op www.hokisa.nl

                                          Donatie van 
de Wilde Ganzen

We hebben een aantal kinderen gevraagd 
hun hobby’s en dromen met ons te delen. In 
deze en de komende nieuwsbrieven laten wij 
een aantal van hen aan het woord.

 

Koningsdag 2019
Voor velen is het inmiddels een 

geliefde traditie: op Koningsdag een 
bezoekje brengen aan het HOKISA 

plein - dit jaar deels in een nieuw jasje 
gestoken. 

Een brainstorm met de HOKISA jongeren denktank 
resulteerde in meer aandacht voor “zichtbaarheid” 

en “toegankelijkheid”. Zo werd het terras 
uitgebreid, de rode loper uitgelegd, een groter 

spandoek opgehangen en maakten boekenleggers 
(ook verstrekt bij elk stuk taart) duidelijk dat 

het geld van alle aankopen naar HOKISA gaat. 
Het HOKISA café met fantastische taarten en 

andere heerlijkheden bleek ook dit jaar weer een 
topper; de boeken en zonnebloemplantjes gingen 

eveneens grif van de hand en Robine uit Groningen 
verzorgde voor de tweede keer een soulvol 

optreden. Opbrengst dit jaar: ruim €3.200 euro!

Wat de HOKISA   
      kinderen zoal 
   bezighoudt

Lebohang Mngambi - boy - 17 years

Anovuyo Zabezolo - girl - 14 years
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Onlangs hebben we een nieuwe 
aanvraag ingediend bij de Wilde 
Ganzen en HOERA, ze gaan weer 
voor ons vliegen. 

Zij doneren mee aan de aanschaf van 
een nieuw busje voor het HOKISA 
huis.
Het oude is versleten, en het 
team heeft betrouwbaar vervoer 
nodig voor de boodschappen en 
ziekenhuis- dan wel  familiebezoek, 
maar ook voor de evenzo belangrijke 
uitstapjes met de HOKISA-kids.
De nieuwe bus kost € 30.326 
en Wilde Ganzen  zal hieraan  

€ 10.108 bijdragen. De overige   
€ 20.218 zamelen wij in en we 
zijn al een heel eind op weg. Zo 
kregen wij grote donaties nav een 
12,5 jarig huwelijk (zie Tip van een 
donateur), een 39,39 jarig samen 
zijn en Koningsdag. De Spirit Dam-
tot-Damlopers hebben in 2019 het 

mooie bedrag van 547,50 euro 
bijeengebracht. De rest …die komt 
van onze vaste donateurs en losse 
stortingen. Grote dank daarvoor. 
Was u van plan ook iets over te 
maken? Dit is uw kans: Voor iedere 
euro geldt: De Ganzen doen er 33 % 
bovenop.

                                          Donatie van 
de Wilde Ganzen

TIP van donateurs Mel Melchers  
en Erik Vrolijk
 
DE TIP: vraag eens om….

Heeft U een keer wat te vieren en heeft U 
alles wat uw hartje begeert al? Waarom dan 
niet vragen om een envelopje met geld voor 
de kinderen van HOKISA. Zo hebben wij het 
gedaan op onze bruiloft en bij ons 12,5 jarig 
huwelijksfeest. De gasten vinden het vaak 
een mooie bestemming voor hun geld, het 
stimuleert ze om wat extra te geven en de 
kinderen van HOKISA genieten op deze wijze 
ook een beetje mee van uw feestje.

Waarom HOKISA?

Omdat HOKISA het liefdevolle verschil maakt 
voor weeskinderen in Kaapstad. Omdat 
HOKISA deze kinderen weer laat lachen en 
een toekomst geeft. Omdat wij ons elke dag 
realiseren dat wij het hier zo goed hebben, 
maar er ook velen zijn die veel minder 
bevoorrecht zijn. Omdat HOKISA kleinschalig 
is en alle donaties direct aan de kinderen ten 
goede komen. Omdat ons nichtje Vera in het 
bestuur zit en ik daardoor zeker weet dat alles 
goed georganiseerd wordt. Omdat…. ach, 
wat moeten we hierover nog meer zeggen? 
Omdat uw donatie, hoe klein of groot die ook 
is, met liefde is geschonken en aan liefde wordt 
besteed.
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Wat de HOKISA   
      kinderen zoal 
   bezighoudt

Lebohang Mngambi - boy - 17 years



 

 

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.

Giften: NL46INGB0009232137 t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Masiphumelele-
 we will make it 
together!
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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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Het werken aan een respectvolle en 
discriminatie-vrije omgeving op het 
HOKISA-terrein is nog steeds uiterst 
belangrijk. De buurtkinderen zijn 
zeer welkom om met onze kinderen 
op onze speelplaats te spelen. Een 
keer per maand komen de buurt- 
kinderen een film kijken; dat is een 
feest voor iedereen.

Het drugs- en alcoholmisbruik 
onder jongeren en volwassenen in 
onze township groeit alarmerend. 
HOKISA organiseert bijeenkomsten 
en workshops voor onze tieners en 
andere jongeren om hiermee om te leren gaan. Helaas neemt ook de 

werkloosheid flink toe. Wij scholen 
onze kinderen in ondernemersvaar-
digheden zodat ze zich bij een terug-
lopende economie kunnen redden. 

Slechte huisvesting is nog steeds 
een groot probleem in sommige 
delen van Masiphumelele. Dit jaar 
hadden we al twee verwoestende 
branden waarbij één dode viel en 
1400 mensen dakloos werden. De 

overheid doet weinig om de slacht-
offers van de branden te helpen. Wel 
bieden NGOs, kerken en particulieren 
zoveel mogelijk steun. Het township 
Masiphumelele is overbevolkt geraakt 
doordat mensen van de Oostelijk 
Kaapprovincie richting Kaapstad  
migreren in de hoop op betere  
scholing en een baan. 

In 2019 waren er ook weer veel bijzondere en 
vrolijke momenten voor onze HOKISA kinderen. 

Een hoogtepunt dit jaar was het bezoek aan het Zuid Afrika 
museum, waar de kinderen van alles over land- en waterdieren 
te weten kwamen, en het planetarium. Daar leerden ze over de 
zwaartekracht in het heelal en allerlei sterren en planeten.

Het township
in 2019

Een uitstapje


