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Save the date: 22 november!
Vrijdag 22 november is het dan eindelijk
zo ver... De eerste borrel van de Visionary
Club! Deze feestelijke bijeenkomst zal
plaatsvinden in het gezellige ‘Spargo’ in
Amsterdam. We beginnen om 20.30 uur.
Ook kunnen we inmiddels onze special
guest aankondigen: MarietjeSchaake,
Europe’s most wiredpolitician en lid van
het Europees Parlement (D66). Zij zal ons
meenemen in de wondere wereld van
telefonie en technologie in Afrika. Meld je
snel aan via europe@visionafrika.com en
laat je deze avond inspireren door
verhalen over VisionAfriKa en het
continent Afrika!

Masterthesis ‘ExclusiveInclusion’
Mijn naam is Loes Bijleveld en ik ben via mijn afstudeerscriptie in 2012 met VisionAfriKa in
aanraking gekomen. Voor mijn master Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van
Amsterdam verzamelde ik gegevens bij verschillende NGO's in de West
Kaap van Zuid-Afrika, zo ook bij VisionAfriKa. Drie maanden lang heb ik
intensief wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact en
effecten van VisionAfriKa. Met een kritische blik en met verschillende
onderzoeksmethoden heb ik zowel de jongeren als de staf dagelijks
lastiggevallen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat VisionAfriKa een
enorm positieve impact heeft op het leven van de deelnemende
jongeren. Ik ben blij dat ik ook na afronding van mijn studie, vanuit
Nederland nog een kleine bijdrage kan leveren! Lees hier mijn volledige
scriptie voor alle ins en outs!

For your information: Afrikadag
Voor wie breed geïnteresseerd is in Afrika, is er op 2 november de Afrikadag. Op deze dag in
het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam is er debat, zang, dans en nog veel
meer! Meer informatie vind je op www.afrikadag.nl.
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Kennismaken met onze Zuid-Afrikaanse collega’s
Elke nieuwsbrief maken we kennis met een van de stafleden in Zuid-Afrika. Deze keer vertelt
Neil Fortuin (25 jaar), Branch Manager en programma coördinator van grade 11, iets over
zichzelf.
Opleiding
In 2007 heb ik sportmanagement afgerond.
Thuissituatie
Met trots kan ik zeggen dat ik getrouwd ben. Ik woon met mijn vrouw in een huurhuis in
Vlottenburg, op het landgoed van de wijnboerderij Vredenhiem. We hebben geen kinderen,
althans nu nog niet!
Wat is je droom voor VisionAfriKa?
De kracht van mensen in achtergestelde gebieden in Zuid-Afrika wordt niet altijd gezien door
wat vorige generaties hebben aangericht. En dat terwijl we geboren zijn om geweldige
dingen te doen! Ik zou willen dat VisionAfriKa al deze mensen bereikt en hen ervan
overtuigd dat verandering mogelijk is. Net zoals wij dat onze jongeren leren.
Wat is het eerste dat je zou veranderen als je president van ZuidAfrika was?
Ik volgde een tijd geleden een cursus waarin we leerden hoe je van
niets, iets kunt worden. De cursus raakte me en gaf mij inzicht in de
redenen achter het gedrag van mensen. Ik zag toen hoe belangrijk
het loskomen van oude denkbeelden en patronen is. Als ik
president was zou ik daarom investeren in persoonlijke
ontwikkeling en de ontwikkeling van ieders capaciteiten.
Wat is je levensmotto?
"Failure is a challengeandpain is mymotivation" Michael Jordan

Dit is onzetweedenieuwsbrief. We willenjullie op regelmatige basis op de hoogtehouden van de
ontwikkelingen in Zuid-Afrika en ook die van onzeEuropesestichting.Heb je leukeideeën of zou je
graageenbepaald item in eenvolgendenieuwsbriefzienterugkomen, laatdatdanvooralaanonsweten via
europe@visionafrika.com!

