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Met de Feestdagen 
in het vooruitzicht willen 
wij jullie graag weer informeren 
over het HOKIsa-huis, de 
kinderen en de  s i tuat ie 
in  Zuid-afr ika  en 
Masiphumele le .
Maar allereerst wensen 
wij allen die HOKIsa een 
warm hart toedragen, in 
nederland en in Zuid afrika, 
vreedzame, gezonde en 
gelukkige feestdagen toe!

dit jaar ontving ‘Vrienden 
van Hokisa in nederland’ 
opnieuw een flink bedrag van 
vaste en incidentele donateurs. 
Zo liepen de Dam-lopers 
dit jaar weer een flink bedrag 
bij elkaar en hebben we net 
€ 20.000 naar Zuid-afrika 
overgemaakt! Hartelijk dank 
voor al jullie bijdragen, 
klein en groot, financieel en 
immaterieel.

In deze nieuwsbrief besteden 
we aandacht aan recente 
ontwikkelingen in Zuid-afrika/
Masiphumele. daarna komen 
enkele Hokisa-kinderen aan het 
woord. 
stichting Vrienden
van Hokisa nederland

In pOlItIeK en ecOnOMIscH OpZIcHt was 2008 een turbulent 
jaar voor Zuid-afrika. In het voorjaar vond een explosie van vreemdelingenhaat 
plaats, gericht tegen met name buitenlanders van Zimbabwaanse en Mozambikaanse 
afkomst. als oorzaak van het geweld werd de economische malaise en werkloosheid 
genoemd: veel Zuid-afrikanen zouden de migranten als concurrenten zien. Ook 
in Masiphumelele sloeg de xenofobie toe, zoals we eerder al op onze website 
meldden.

fragiel evenwicht
Maar in het land als geheel blijft het een fragiel evenwicht, dat door de slechte 
economische situatie eenvoudig weer uit balans kan raken. de inflatie zorgt voor 
een zwakke rand, iets waar ook HOKIsa 
last van heeft: het ingezamelde geld is veel 
minder waard dan vorig jaar; de verwachting 
is dat de koers van de rand nog verder weg 
zal zakken. 
In 2009 zijn er presidentsverkiezingen. 
wat de gedoodverfde nieuwe president  - 
de omstreden Jacob Zuma – het land zal 
brengen is nog een groot vraagteken.
 
AmAkhAyA ngoku (houses now) 
positief is, dat er in Masiphumelele inmid-
dels een sterke groep is – waar ook HOKIsa 
stafleden deel van uitmaken - die zich tegen 
de vreemdelingenhaat inzet en dat er ook 
veel vluchtelingen zijn terug gekomen. 
daarnaast is onlangs een groot huisves-
tingsproject van start gegaan: amakhaya 
ngoku (Houses now). dit project kwam 
voort uit de community in Masiphumelele. 
enkele medewerkers van HOKIsa werken 
als vrijwilliger mee aan de realisering van 
dit nieuwbouwproject, waar 352 gezinnen 
gehuisvest kunnen worden, die tot nu toe 
woonden in brandbare, koude en vochtige 
shacks. de bouw van de stenen ‘flats’ heeft 
vele voeten in aarde heeft gehad, vanwege 
de slepende bureaucratie en de weinig coö-
peratieve opstelling van de plaatselijke afde-
ling van het anc  die niets zag in een project dat niet door hen geïnitieerd is. In 
november is toch met de bouw begonnen. de initiatiefnemers hielden vol omdat 
zij zich gesteund wisten door 90% van de bewoners. de eerste woningen worden 
medio 2009 opgeleverd.

2008: roerige tijden in Zuid-Afrika en 
Masiphumelele
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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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Masiphumelele-
       we will make it  
together!

Bewoners ‘uit het buitenland’ werden 

beroofd en bekogeld met stenen. Me-

teen de volgende dag heeft de gemeen-

schap gereageerd. Maatschappelijke 

organisaties, waaronder Hokisa, beleg-

den een bijeenkomst in het gemeen-

schapshuis waar de aanwezigen hun 

afkeuring uitspraken over de agressie 

tegen onschuldige mede-bewoners.  

Velen hadden gezien wie de daders  

waren. Ze werden opgeroepen om  

gestolen spullen terug te brengen, 

en een delegatie bezocht bedreigde  

bewoners om excuses aan te bieden 

en verzocht hen om toch vooral in 

Masi te blijven. Ook werd extra politie- 

ondersteuning aangevraagd. Het was 

de eerste keer dat townshipbewoners 

zelf in actie kwamen tegen de vreem-

delingenhaat. Masiphumelele haalde 

daarmee de voorpagina van landelijke 

dagbladen. 
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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: Giro 9232137 t.n.v. Stichting Vrienden
van Hokisa NL te Amsterdam.

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.

Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de 
belasting. Op de website kun je lezen hoe dat 
in z’n werk gaat.
 

contact  Voor vragen, opmerkingen en tips 
zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres hokisa.
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)

mochten de Hokisa kids een aantal vrienden 
en vriendinnen uit de buurt en van school 
uitnodigen. de foto’s geven een indruk van 
deze vrolijke happening.

Masiphumelele-
 we will make it 
together!
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er wonen nu 19 kinderen in het 
Hokisa-huis, tussen 0 en 18 jaar. 
sommigen zijn er al lang, vanaf 2001, 
anderen nog maar een half jaar. 
Het is bijzonder om te zien hoe de 
kinderen, vaak met een bijzonder 
heftig verleden, bij Hokisa opbloeien 
en zich veilig voelen. Voor deze 
nieuwsbrief vroegen teamleden van 
Hokisa aan een paar ‘oudere’ 
kinderen om iets over zichzelf 
te vertellen. Hieronder 
lezen jullie wat hen bezig 
houdt.  de kids tekenden er 
hun eigen zelfportret bij. 
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‘Ik ben zo blij met 
Hokisa! Ik heb er 

mijn beste vriend 
ontmoet, Thabiso. 

Bedankt, vrienden van 
Hokisa in Nederland! 

Het is mijn droom 
om profvoetballer te 
worden; en dan een 

sterspeler natuurlijk.’
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‘Het leukste uitstapje voor 
mij is naar het strand gaan. 
Dan zwem ik de hele tijd in de 
zee. Misschien ben ik wel een 
vis! Soms krijg ik straf als ik 
ondeugend ben geweest. De 
allerergste straf vind ik dat ik 
moet afwassen’.

‘Ik ben een meisje van elf jaar. 
Op het speelterrein van Hokisa 

hebben we een ‘jungle gym’, 
en daar speel ik het liefst. Later 

wil ik sportlerares worden, en 
dan vooral lesgeven in netbal. 

Bij Hokisa vind ik gewoon alles 
fijn. Mijn lievelingsdier is een 

hond, en die heet Tessi.’

‘Mijn lievelingsdieren zijn 
dolfijnen, ze zijn slim en ze 

kunnen zwemmen en springen. 
Ik weet al wat ik later wil 

worden: advocaat.’

‘Ik zwem graag, niet in de zee 
maar in een zwembad. Daar heb 
ik ook leren zwemmen. Mijn 
lievelingskleur is rood. Waar ik een 
hekel aan heb is vechten. Soms 
slaan en schoppen de kinderen 

elkaar. Ik kan best hard slaan, maar ik doe 
nooit mee. Ik wil later leraar worden.’
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een vrijwilligster komt iedere week naar 
Hokisa om de kinderen te laten bewegen op 
muziek. dat is voor velen het hoogtepunt 
van de week. Iedereen, jong en oud, doet 
mee. Voor het dansfestival van oktober 2008 
in Vishoek (het dorp dicht bij de township 
Masiphumelele) hebben de Hokisa-kids met 
hun dansjuf een optreden ingestudeerd.. Het 
was een enorm succes – zie ook de foto’s. 

Ook werd dit jaar op wereld aids dag weer 
een feest bij Hokisa georganiseerd. Voor 
dit feest, de superman and superlady party, 

H O K I S A
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‘Ik ben dol op de uitstapjes 
die we bij Hokisa iedere 
week maken. Het mooiste 
was de keer dat we 
gingen kamperen in een 
natuurpark. We sliepen 
in tenten en ‘s avonds 
maakten we een kampvuur. 
Mijn lievelingsdieren zijn 
jonge hondjes. Wat ik 
moeilijk vind is: op tijd 
komen. Soms, als ik met 
m’n vriendinnen ben, 
vergeet ik de tijd. Ik heb 
nu wel een horloge, maar 
ik vergeet gewoon erop 
te letten. Als ik te laat 
thuis kom krijg ik straf. 
Ik weet al wat ik later wil 
worden…. hiphop danseres 
of advocaat.’
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