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H O K I S A biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die oude r l o o s o f z i e k z i j n a l s g e v o l g v a n H i v / A i d s .

In maart dit jaar droegen
Lutz van Dijk en Karin Chubb
de dagelijkse leiding over aan
Lu n g e l o N q o j ana, een van de
eerste HOKISA medewerkers, in
2004 en 2007 aanwezig op onze
donateursdag in Amsterdam,
en Robyn Cohen. In deze
nieuwsbrief b l i k ken Lutz en
Karin terug op het prille begin
en de voorspoedige groei van
HOKISA.
Ook in Nederland vonden
verschillende activiteiten plaats.
De Paascollectes in de
Dominicuskerk in Amsterdam
brachten maar liefst 2385 euro
op!
Daarnaast was er op 30 april
weer een HOKISA-plein in
Amsterdam. Elders in deze
nieuwsbrief geven we een
impressie.
Het is inmiddels traditie
dat een aantal medewerkers van
Spirit meedoet aan de Dam
– tot – Damloop en zich daarbij
laat sponsoren voor HOKISA.
In september 2009 zijn de
lopers weer van de partij!
En iedere maand ontvangen we
een mooi bedrag van de vaste
en incidentele Nederlandse
donateurs. Hartelijk dank voor
jullie steun, ook immaterieel.

Bijdragen aan de Droom
van een nieuw Zuid-Afrika
In mei 1997 leerden wij, Karin en Lutz, elkaar kennen tijdens
de hearings van de Waarheids- en Verzoeningskommissie
onder leiding van Aartsbisschop Desmond Tutu. Het was
een regenachtige, koude dag in een grote hal met enkele
honderden scholieren, die gekomen waren om te luisteren
naar wat hun leeftijdgenoten hadden moeten meemaken
tijdens de apartheid.
DOOR Karin Chubb en Lutz van Dijk

Wij besloten een boek te schrijven over wat deze kinderen en jongeren vertelden,
over hun lijden, maar ook over hun toekomstdromen. Toen het boek ‘Between Anger
and Hope’ in Zuid-Afrika en in Europa verscheen, vonden wij dat alle opbrengsten
van het boek naar een project moesten
Al dit werk zou niet mogelijk zijn zongaan, dat bijzondere aandacht geeft aan
der de fantastische steun van vriende toekomst van kinderen en jongeren.

MasipmeleleStichting Vrienden
van Hokisa Nederland

Masiphumelelewe will make it
together!

den en vriendinnen in Nederland en

december 2002
andere landen. Jullie betrokkenheid
Tijdens bezoeken aan verschillende
en donaties betekenen veel voor ons.
town-ships realiseerden we ons dat HIV
DANK daarvoor!
en Aids - toen nog meer verzwegen
en gediscrimineerd dan nu - een van
de grote uitdagingen van het nieuwe Zuid-Afrika zou worden. Met een groepje
activisten uit de kleine township Masiphumelele ten zuiden van Kaapstad zetten wij
ons vanaf 2001 in voor de bouw van het HOKISA kinderhuis, dat op 1 december
2002 door Bisschop Tutu feestelijk geopend werd.
In 2001 vertrok Lutz met zijn partner Perry Tsang uit Amsterdam om te helpen bij
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het realiseren van HOKISA. Perry begon
als bijzonder toegewijd vrijwilliger, en
werd in 2006 in het bestuur van HOKISA
gekozen.
informeren
Sinds 2002 hebben 20 kinderen en jongeren, die met HIV en Aids moeten
leven, bij HOKISA een thuis gevonden.
Daarnaast bood HOKISA werk aan tien
bewoners uit de township. In 2005 werd
een tweede huis - het HOKISA Peace
House – als huisvesting voor medewerkers en ‘oudere’ jongeren van HOKISA
geopend. Simphiwe, staflid van HOKISA,
heeft daar bijeenkomsten met jongeren
uit de township om hen te informeren
over aids / HIV. Er is ook een groep, die
steun geeft aan vrouwen die met hun
partners niet over hun HIV status durven
te spreken.
Van het begin was het ons
doel dat HOKISA uiteindelijk los van de
oprichters zou kunnen draaien. Geen sociaal project is duurzaam als het afhankelijk blijft van een of twee leiders. Daarom
begonnen wij ruim twee jaar geleden het
team op de overgang naar nieuwe leiders
voor te bereiden. Wij voelden het als een
groot geluk dat wij in maart 2009 de
leiding konden overdragen aan Lungelo,
die vanaf het begin bij HOKISA werkt
en aan Robyn, die als professionele
verpleegkundige veel nieuwe ervaring inbrengt. Beiden doorliepen de sollicitatie
procedure en werden door het team en
het bestuur unaniem gekozen. Inmiddels
hebben ze ook de harten van alle kinderen als nieuwe “directors” veroverd. Wij
- Karin, Perry en Lutz - blijven wel lid
van het bestuur. We verheugen ons erop
dat we in de toekomst meer tijd zullen
hebben voor de kinderen, en ons minder
hoeven te bemoeien met de alledaagse
leiding. De politieke ontwikkelingen in
Zuid-Afrika zijn helaas niet meer zo positief als onder de eerste president Nelson Mandela. Er zijn grote spanningen,
en het politieke geweld neemt weer toe.
Ook de voetbalkampioenschappen 2010
hebben er tot nu toe weinig aan bijgedragen om de grote verschillen tussen arm en
rijk te overbruggen. Desondanks geloven
wij, meer dan ooit, in HOKISA. Kinderen hebben de toekomst!

In de volgende
nieuwsbrief vertelt
Robyn over haar
ervaringen
bij HOKISA.
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Justus, Karin en Wolf toverden op 30 april het
grasveldje voor hun huis weer om tot het HOKISAplein. Al ’s ochtends vroeg stonden de lange tafels met
tweedehands kleding, boeken, speelgoed, zelfgekweekte
zonnebloemplantjes en curiosa klaar voor de grage
kopers. Ook de koffie, taart en frisdank vonden gretig
aftrek. De stralende zon bracht iedereen in een goed
humeur, en twee Iranese drummers verhoogden spontaan
de feeststemming met hun opzwepende ritmes. Wie moe
werd, kon zich heerlijk laten masseren. Ondertussen
bood Esther toevallige voorbijgangers een pakje met
postkaarten aan voor 2,50 euro. Ze kwam terug met
42 euro. De jongste vrijwilliger was buurmeisje Mara.
Op 30 april werd ze vijf jaar, en ze wilde HOKISA graag
helpen. Met de verkoop van snoep en bellenblaas zamelde
ze bijna 20 euro in.
Aan het begin van de middag hoorden we dat in Apeldoorn, na de schokkende aanslag, alle festiviteiten waren

Geslaagde konin
op het H
afgelast, en dat die in Amsterdam
zouden worden ingekort. Maar
in de Watergraafsmeer bleven de
straten vol.
Pas tegen zevenen sloten we de verkoop. Na het opmaken
van de kas waren we allemaal verbluft: de dag bracht
uiteindelijk 1350 euro in het laatje van HOKISA. Veel
dank voor alle vrijwilligers die meehielpen met de
inzameling en verkoop van spullen, koffie schonken,
HOKISA onder de aandacht brachten of op een andere
manier bijdroegen. En uiteraard aan allen die de prima
tweedehands koopwaar aan HOKISA doneerden.
		
Bij het afscheid was iedereen
het erover eens: olgend jaar weer
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Kleine

kinderen
worden groot
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Enkele HOKISA-kids anno 2009:
			
de stoere tieners…..

Inmiddels biedt
HOKISA een thuis aan
20 kinderen. Hoewel,
enkele bewoners van het
eerste uur kun je nauwelijks meer
kind noemen. Ze ontwikkelden zich
tot zelfbewuste jongeren, die het
goed doen op school en bijdragen aan

het HOKISA
huishouden.
Het team
groeide mee. Tot hoe laat
de pubers op een feestje mogen blijven,
en wat te doen als ze dan toch te laat
komen, is nu regelmatig een heftig
onderwerp van gesprek.
Masiphumelelewe will make it
Contact Voor vragen, opmerkingen en tips together!
zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres hokisa.
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Masiphumelelewe will make it
together!
D o e l s t e l l l i n g HOKISA biedt een thuis voor
kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek
zijn als gevolg van Hiv/Aids.

D o n a t i e s 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.
Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de
belasting. Op de website kun je lezen hoe dat
in z’n werk gaat.
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nl@hetnet.nl
Papieren post kun je sturen naar:
Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland,
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Deze uitgave kwam tot stand door de inzet van
Vera Habers, Dineke Koerts, Els Schellekens,
Ineke Verweij en Constance Vos die de teksten
verzorgden.
Vormgeving en drukwerk werden gesponsord
door Sterk Ontwerp bno (www.sterkontwerp.nl)
vanLieremedia (www.vanlieremedia.nl)

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: Giro 9232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

