
Op 29 september werden we opgeschrikt door mails van 
HOKISA-bestuurslid Lutz van Dijk waarin hij vertelde over 
hevige rellen in Masiphumelele, het township waar het HOKISA-
huis staat. We wisten dat het al wekenlang onrustig was, als 
reactie op een paar ernstige misdrijven die in het township 
hadden plaatsgevonden. Begin september was ook HOKISA-
arts Peter Jacka op weg naar huis overvallen en beroofd.
 
De politie wachtte lang met ingrijpen en arresteerde uit- 
eindelijk, volgens de inwoners van Masiphumelele, onschuldige 
verdachten en niet de drugsdealers die zoveel criminaliteit 
veroorzaakten. Op 29 september escaleerde de situatie. Boze 
inwoners wierpen op de doorgaande weg naar Kaapstad 
barricades op en staken autobanden in brand. Ze riepen 
inwoners op om naar de rechtbank in Simonstown te gaan, 
waar de verdachten terechtstonden. De politie greep hard in 
en schoot met traangas en rubberen kogels. 

Op een gegeven moment stond er een cordon van 30 politie-
wagens voor de ingang van het township: niemand kon er 

meer in of uit. Behalve te voet door een ‘achteruitgang’ en 
langs die route evacueerden de medewerkers de HOKISA-
kinderen. Want de rook was inmiddels zo dik en de situatie 
zo bedreigend dat het HOKISA-team en bestuur van mening 
waren dat de kinderen maar beter een nachtje elders konden 
gaan slapen, ook al vanwege ademhalingsmoeilijkheden van 
enkele kids. Gelukkig konden zij de volgende dag weer terug 
naar het HOKISA-huis, maar twee weken later moesten zij weer 
een paar dagen elders verblijven. Het zijn angstige tijden en 
inmiddels heeft de overheid - voor de zoveelste keer - beloofd 
dat er dan nu toch echt een politiepost komt in Masiphumelele. 
Hard nodig in een township waar rond 40.000 mensen wonen, 
in vaak miserabele omstandigheden.

Op 2 november liet een rechter alle arrestanten op borgtocht 
vrij, tot ze in januari 2016 voor de rechtbank moeten 
verschijnen.  Dat was een grote opluchting voor de inwoners 
van Masi en betrokkenen uit de omgeving. Maar de situatie 
blijft precair omdat, zoals een journalist schreef, de redenen 
erachter verre van opgelost zijn.

Het zijn roerige tijden in Masiphumelele, zoals u ziet. Maar helaas horen 
dit soort beelden ook bij de dagelijkse realiteit in Zuid-Afrika – en dit keer 
kwam het geweld wel heel dichtbij het HOKISA-huis. 
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HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos 
of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.
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Even voorstellen: Susan Purvis,
 maatschappelijk werkster bij HOKISA

Na terugkomst in Kaapstad ben ik na enkele jaren bij HOKISA 
gaan werken. HOKISA, zoals ieder ‘Child and Youth Care Centre’, 
moet volgens de Children’s Act uit 2005 een maatschappelijk 
werk(st)er in dienst hebben. Ik ben betrokken bij zowel individuele 
sessies als het groepswerk van alle kinderen in HOKISA. Ieder kind 
heeft een IDP (individueel ontwikkelingsplan) en een zorgplan 
dat om de 6 maanden door een multidisciplinair team van alle 
mensen die bij het kind betrokken zijn wordt herzien. Zo’n team 
bestaat b.v. uit HOKISA-teamleiders, vertegenwoordigers van de 
kinderbescherming, de maatschappelijk werk(st)er die het kind 
heeft geplaatst, het kind zelf, de speciale ‘Mama of Bhuti’ en, 
indien mogelijk familieleden, leraren en andere betrokkenen. 
Soms is het nodig om vaker overleg over een kind te hebben. 
Verder heb ik ook contact met therapeuten en ga ik mee op 
ziekenhuisbezoek voor b.v. logopedie of het bijstellen van 
medicatie.

Elke drie maanden rapporteer ik aan het ‘Department of 
Social Development’ dus ik doe ook veel administratief werk. 
Daarnaast vertegenwoordig ik HOKISA in het drie-maandelijkse 
Management Forum, opgezet door en voor Non-Profit-
Organisations, Child and Youth Care Centres en in de Maat-
schappelijk Werk forums. Ik ben blij om op deze manier contact 
met maatschappelijk werk(st)ers en managers van andere 
tehuizen te hebben en kennis en uitdagingen te kunnen delen. In 
het HOKISA-huis is er iedere week een managementoverleg en 

iedere vrijdag een stafbijeenkomst waarin alle kwesties van de 
afgelopen en volgende week worden besproken.

Een doorsnee-dag in het HOKISA-huis laat zich moeilijk 
beschrijven. Als je de zorg hebt over 20 kinderen moet je 
flexibel zijn en snel kunnen reageren. Maar het voelt als een 
groot voorrecht om te zien hoe de kinderen opgroeien en zich 
ontwikkelen en om te kunnen delen in hun successen. ’s Middags 
zie ik vanuit mijn kantoor de activiteiten van de kinderen 
(voetballen, drummen voor de traditionele dansgroep, fietsen) 
tot ze hun huiswerk moeten maken.

HOKISA probeert de kinderen een familiegevoel mee te geven, 
een doelstelling die niet alle tehuizen in Zuid Afrika delen. In 
totaal wonen er zo’n 20 kinderen; de teenagers wonen in een 
apart huis. 
Over het geheel genomen is institutionalisering niet goed voor 
een kind en de eerste keuze is dan ook altijd om een kind bij 
zijn familie te laten wonen, eventueel met steun. Dit is waar de 
regering zich ook sterk voor maakt en er is subsidie voor veel 
Child Protection Organisations die dit ondersteunen. Maar als de 
kinderen echt niet bij familieleden kunnen wonen, is een huis als 
HOKISA van onschatbare waarde. 

IK WIL GRAAG IEDEREEN DIE ONS STEUNT IN HET VERRE 
NEDERLAND VAN HARTE BEDANKEN.

Sinds 2011 is Susan Purvis twee hele en drie halve dagen werkzaam bij HOKISA. Sue (46) woont 
met man, twee kinderen en drie honden, een kat, cavia’s en schildpad in Fish Hoek, niet ver 
van Masiphumelele. Sue is geboren en getogen in Kaapstad en heeft daar aan de universiteit 
Maatschappelijk Werk gestudeerd. Daarna heeft ze 10 jaar gewerkt als maatschappelijk werkster 
ter ondersteuning van (pleeg)gezinnen in Londen, Engeland. Hieronder haar verhaal:
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LUTZ 60 jaar
We hebben inmiddels gemerkt 

dat iedereen uit het HOKISA-huis 
verjaardagen weet te waarderen 

en deze goed kan vieren! En 
dus werd ook de verjaardag van 

medeoprichter
Lutz van Dijk, die onlangs 60 jaar 

werd, groots gevierd. Hoewel Lutz 
er niet zo van houdt om prominent 

in de belangstelling te staan, kon 
hij er dit keer echt niet onderuit. 

BOEKEN TIP
“21 at 21, the Coming of Age of a 
Nation” geeft verhalen weer van 
de ‘born frees’; jongeren die nu 

21 jaar zijn en opgroeiden in een 
democratisch Zuid-Afrika,

na de afschaffing van de Apartheid 
in 1994. De auteurs, Melanie 

Verwoerd en Sonwabiswo 
Ngcowa, reisden door het land 

en interviewden 21 jongeren uit 
alle lagen van de bevolking over 
hun leven. De verhalen zijn heel 

verschillend: vaak grappig en 

hoopvol, soms verdrietig en altijd 
recht-voor-z’n-raap.

Sonwabiswo Ngcowa is bestuurslid 
van HOKISA. Hij groeide op 

in Masiphumelele en schreef 
eerder het jeugdboek “In search 

of Happiness”, over de liefde 
tussen twee tienermeisjes die te 
maken krijgen met vooroordelen 
over lesbische vrouwen en met 

vreemdelingenhaat. 

Wij feliciteren Sonwabiswo met dit 
nieuwe, mooie boek!

Beeldimpressie Koningsdag 2015

Ook dit jaar was er op Koningsdag (27 april j.l.) weer een succesvol HOKISA-
plein in Watergraafsmeer. Dankzij de spillen Justus en Karen, hun buurtgenoten 
en andere sympathisanten, waaronder dit keer ook het complete bestuur, 
werd het fenomenale bedrag van € 3.675,- bijeengebracht (de belastingaftrek 
voor goede doelen meegeteld)..

DONATEURS IN ACTIE

Het geld van mijn moeder voor de HOKISA-Kids 
Maudy Tjho is al jarenlang een trouwe donateur van HOKISA. Onlangs besloot 
zij testamentair te laten vastleggen dat na haar overlijden een deel van haar 
erfenis naar HOKISA zal gaan. Hieronder haar overwegingen:

“Mijn moeder gaf op Billiton in Indonesië les op de lagere school van de Billiton 
Maatschappij. Tot 1958. Toen moesten we weg. Spaarzaam en hardwerkend 
als Chinezen zijn, hielden mijn ouders genoeg over om regelmatig geld naar 
Billiton en Bogor op Java over te maken. Twee keer hebben zij familie, een neef 
en een nicht een tijd in huis opgenomen om respectievelijk werk te vinden en 
naar het conservatorium te gaan. Dat was allemaal vanzelfsprekend, want mijn 

Het boek kost € 15,-
(excl. verzendkosten)
en is te bestellen bij

melanie.verwoerd@gmail.com
“21 AT 21, COMING OF AGE OF A NATION”
IS UITGEGEVEN DOOR MISSING LINK, 2015
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Masiphumelele-
 we will make it 
together!

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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ouders hadden het geluk rijke en koloniaal-intelligente 
ouders te hebben. Daarom konden zij migreren. Zelf 
waren ze gelukkig ook wel slim. In 1995 erfden mijn broer 
en ik wat de verkoop van het huis van mijn ouders had 
opgeleverd.
Pas geleden, in augustus, heb ik testamentair laten vast 
leggen dat meteen na mijn dood de helft van mijn belegde 
erfenis naar de HOKISA-Kids gaat. En na de dood van 
mijn man gaat er nog eens de helft van de helft van de 
verkoopopbrengst van ons appartement naar de HOKISA-
Kids. Mijn moeder zou het hier helemaal mee eens zijn 
geweest: de HOKISA-Kids zouden haar kleinkinderen 
geweest kunnen zijn”.

MAUDY TJHO, SEPTEMBER 2015

Damloop 2015 
Maria van Duinhoven is al vele jaren de enthousiaste 
organisator van het Spiritloopteam, dat trouw voor 
HOKISA aan de 16 km lange loop deelneemt. Zij doet 
verslag van de Damloop die onlangs weer gehouden 
werd: “Zondag 20 september j.l. hebben drie teams 
(10 personen per team) van Spirit Jeugd & Opvoedhulp 

in Amsterdam weer gerend voor de kinderen van Hokisa!
We verzamelden in café Gewaeght bij de Nieuwmarkt, 
waar ook bijgaande foto werd gemaakt.
Om kwart voor twee gingen we echt van start, dit jaar 
voor het eerst met een HOKISA-button op de shirtjes.
Het weer was boven verwachting goed: mooi en rustig 
herfstweer. Vol enthousiasme werd er gerend, sommigen 
sneller dan anderen, maar allemaal vol goede moed voor 
het goede doel.
Na veel aanmoedigingen onderweg hebben we allen de 
finish gehaald. Supertrots zijn we dat we ook dit jaar weer 
een prachtig bedrag (€ 1.512,10) bijeen hebben gelopen 
voor schoolmateriaal voor kinderen van HOKISA”.

… er een huiswerkgroep is in het HOKISA-
huis? Deze wordt begeleid door Anne Berge; 
zij helpt de kinderen met opzoeken van 
informatie op internet voor huiswerk, projecten 
en spreekbeurten.

… alle acht Child Youth Care Workers van 
HOKISA inmiddels een certificaat hebben van 
de South African Council of Social Services 
Professionals?

… Simphiwe al jarenlang met een jeugdgroep 
in het HOKISA-PeaceHouse werkt, die 
toegankelijk is voor alle jongeren uit Masi?

… het brei-virus ook in het HOKISA-huis 
heeft toegeslagen, waardoor veel kids leerden 
breien, wat mede dankzij Eunice resulteerde 
in een heel grote prachtige lapjesdeken?

… de gezondheidswerkers van het HOKISA-
huis zo goed staan aangeschreven in Masi 
dat andere hulpverleners regelmatig hun 
hulp inroepen, vooral op het gebied van 
voorlichting en motivering met betrekking tot 
stipte inname van medicatie?

… Nombulelo een  dansgroep is gestart in 
het HOKISA-huis, waar vooral de meisjes vol 
overgave aan meedoen?

… Ntombi uit eigen beweging een hart-
onder-de-riembrief heeft geschreven aan 
een plaatselijke buitenlandse winkelier, naar 
aanleiding van xenofobische acties in de 
regio?

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 
(Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens, 
Ineke Verweij en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk mogelijk 
gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno (www.sterkontwerp.nl) 
MewaDruk (www.mewadruk.nl)
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