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Beste allemaal, met veel plezier sturen we jullie onze nieuwsbrief!

42,195 km voor het goede doel
Het uitlopen van een marathon is al
een prestatie op zich, maar als je
bereid bent om jezelf op zo’n manier
uit te dagen voor het goede doel dan
is dat nog indrukwekkender. Jan
Doove besloot in december 2013 om
dit jaar de marathon van Rotterdam te
rennen en om daarvan een
sponsorloop te maken voor Vision
AfriKa; een initiatief waar wij natuurlijk
erg blij mee zijn.
Jan is de zoon van Annemarie en Jan Doove. Hun stichting is al een aantal jaar bijzonder
betrokken bij het werk van Vision AfriKa (www.annemarieenjandoovefoundation.org).
Jans doel was om zoveel mogelijk geld op te halen voor nieuwe computers voor onze ZuidAfrikaanse leerlingen. Dat deed hij door vrienden en familie te vragen elke kilometer die hij zou
voltooien te sponsoren. En op 13 april rende Jan de gehele marathon en voltooide alle 42,195
kilometers. Met zijn geweldige prestatie verdiende Jan een spectaculair bedrag van €5000,voor Vision AfriKa!
Hierbij willen wij Jan nogmaals heel hartelijk bedanken voor zijn geweldige prestatie en
het bij elkaar verdienen van zo’n mooi bedrag!
Wie volgt? :) Als je zelf een goed idee hebt waarmee je geld kan inzamelen voor Vision AfriKa,
laat dat ons dan vooral weten (europe@visionafrika.com). Wij denken graag met je mee!

Kennismaken met onze ZuidAfrikaanse collega’s
Elke nieuwsbrief maken we kennis
met een van de stafleden in ZuidAfrika. Deze keer vertelt Thandeka
Mbokodi (28 jaar), Branch Manager
Kayamandi en programma
coördinator van grade 12, iets over
zichzelf.
Thuissituatie
Ik ben een alleenstaande moeder met
een dochter van 7 jaar. Ik ben de opeen-na oudste in een gezin met 4
kinderen. Mijn ouders en oudste broer
wonen in the Eastern Cape. Zelf
woon ik met mijn dochter en jongere
broer in Kayamandi. Mijn zusje
studeert aan de universiteit en is bezig met haar tweede jaar.
Wat is je droom voor VisionAfriKa?
Mijn droom voor Vision AfriKa is om succesvol te zijn in wat we doen door het beste uit elke
leerling te halen en te helpen zorgen dat zij het maximaal haalbare bereiken. Ik hoop vooral ook
dat alle leerlingen doorstromen naar het vervolgonderwijs van hun keuze na hun eindexamen.
Wat is het eerste dat je zou veranderen als je president van Zuid- Afrika was?
Ik ben van mening dat ons huidige onderwijs systeem niet voldoet met als gevolg dat veel
jongeren wel een middelbare school diploma krijgen, maar daarmee niet voldoende kennis en
kunde hebben om door te kunnen stromen naar hogere onderwijsinstellingen. Vaak eindigen
jongeren met slechts hun eindexamen op zak waardoor ze bij het banen zoeken niet kunnen
concurreren met de hogere school en universitair geschoolden. Het eerste dat ik daarom als
president van Zuid-Afrika zou doen is het verbeteren van ons onderwijs systeem.
Wat is je levensmotto?

"Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no
one else” – Les Brown

We willen je op regelmatige basis op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika en ook
die van onze Europese stichting. Heb je leuke ideeën of zou je graag een bepaald item in een
volgende nieuwsbrief zien terugkomen, laat dat dan vooral aan ons weten via
europe@visionafrika.com!

