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Heel hartelijk dank! Wat fijn dat je deel uit wil
maken van de Visionary Club. Met je lidmaatschap
draag je direct bij aan de programma’s van Vision AfriKa in Zuid-Afrika.
Bovendien hopen we een sterk sociaal netwerk te creëren om ‘like-minded
souls’ samen te brengen en interessante avonden te kunnen organiseren.
De eerste avond zal zijn op 22 november a.s. Verderop in deze nieuwsbrief
lees je hierover meer.

Enkosi Kakuhle!

Update vanuit Zuid-Afrika
Na een korte winterse en vooral regenachtige break
is het tweede semester in Zuid-Afrika alweer van
start gegaan. De oudste groepen maken zich klaar
voor de eindsprint richting ‘Matric’, hun eindexamen,
en de jongere groepen hebben zich na een korte
break ook weer op hun schoolwerk gestort.

Ook de stafleden van Vision AfriKa zitten niet stil en
blijven ook zelf graag leren. Operations Manager
Gerrit, Branche Managers Neil en Thandeka, en Group
Coordinator Zukisa zijn begonnen aan een intensieve
cursus over het begeleiden van jeugd in hun
persoonlijke ontwikkeling. De nadruk ligt in deze
opleiding op het afleren van ‘learned helplessness’ en
jongeren leren op een actieve manier hun leven aan
te pakken.
Deze werkwijze past perfect in de visie en de huidige
aanpak van Vision AfriKa, maar een cursus met
praktische handvatten en aanvullende werkwijzen blijkt
nuttig en geeft weer de nodige energie en input aan
onze stafleden.

Visionary Club op Facebook
Het is zover: de Facebook pagina van de Visionary Club is online!
Like hem zo snel mogelijk want onder de eerste 100 likes wordt een uniek
Vision AfriKa t-shirt met extra verrassing verloot.
Via deze pagina houden we je op de hoogte van alles wat er in de Vision
Afrika gebieden gebeurt. Tip ook je vrienden en familie om eens een kijkje te
nemen op onze pagina met nieuwtjes, ontwikkelingen en evenementen!
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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 Gerrit Laning
(35 jaar), de Operations Manager van Vision AfriKa wat over zichzelf.
Opleiding - Mijn hoogst afgeronde opleiding is een master in Clinical Pastoral Care. Daarnaast ben ik ook een
gekwalificeerd Life Coach.
Thuis situatie - Samen met mijn vrouw Syrien heb ik twee kinderen: Kayla (8 jaar) en Ané (bijna 6 jaar). Syrien is
accountant bij een groot bedrijf in Stellenbosch. We wonen in Somerset-West, ongeveer 25 kilometer van
Stellenbosch en Kayamandi vandaan. We hebben hier een oud huis gekocht met een prachtig zeezicht. Ik ben een
enthousiaste doe-het-zelver en grote delen van mijn vrije tijd breng ik door met de renovatie van ons huis.
Droom voor Vision Afrika - Te zien dat jonge mensen hun potentie bereiken en hun toekomst zelf inrichten. De
successen van onze kinderen geven me de energie om door te gaan en mijn droom is om meer en meer kinderen
van onze programma’s te laten profiteren.
President van Zuid Afrika - Het onderwijssysteem in Zuid-Afrika is er slecht. Als president van
Zuid-Afrika zou direct op dat gebied veranderingen doorvoeren. Ook bestaat er in Zuid-Afrika
het probleem dat ambtenaren niet voor de burgers werken. Het zou daarom hoog op mijn
prioriteitenlijstje staan om die te veranderen en de ‘persoonlijke doelen’ van deze
ambtenaren aan te pakken.
Levensmotto - Ik ben gek op quotes. Mijn favoriet van de afgelopen jaren is van Walt Disney:
“It’s kind of fun to do the impossible”. Sinds kort hanteer ik vooral mijn eigen verzinsel: “Life
is too short to waste time on the unimportant and insignificant”.

Visionary Club 2013 borrel - Save the Date!
Vrijdagavond 22 november vieren we graag samen met jullie het eerste
jaar van de Visionary Club. Deze avond staat in het thema van Zuid-Afrika
en Vision Afrika. De precieze invulling krijgen jullie via een officiële
uitnodiging nog te horen, maar het belooft een spetterende én leerzame
avond te worden. Natuurlijk sluiten we af met een borrel en is er alle
gelegenheid om meer te weten te komen over het werk van Vision Afrika.
We hopen natuurlijk dat je erbij bent, dus zet 22 november a.s. alvast in je
agenda!!

Dit is onze eerste nieuwsbrief. We willen jullie 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!

