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

Volgende Vision AfriKa borrel 21 november in Amsterdam
Net als de jongeren in onze programma’s blijft ook Vision AfriKa als organisatie allerlei ontwikkelingen
doormaken. Graag delen we die we met jullie delen tijdens ons volgende evenement. De borrel zal
plaatsvinden in Amsterdam. Vrienden, partners, familie en andere geïnteresseerden zijn bijzonder
welkom. Meer informatie over het programma en de locatie volgt snel.
Wij hopen jullie allemaal op de borrel te zien!

Kennismaken met onze Zuid-Afrikaanse
collega’s
Elke nieuwsbrief maken we kennis met een van
de stafleden in Zuid-Afrika. Deze keer vertelt
Zukisa Xegwana (27 jaar), programma
coördinator van grade 8 & 10, iets over zichzelf.
Thuissituatie
Ik ben getrouwd en heb een dochter van 7 jaar
en een zoon van 11 maanden oud . Ik ben
opgegroeid in de Eastern Cape en woon nu
samen met mijn vrouw, dochter en zoon in Kayamandi.

Wat is je droom voor Vision AfriKa?
Mijn droom voor Vision AfriKa is om uit te breiden naar locaties waar ze ons nodig hebben. Vooral in
minder dichtbevolkte gebieden denk ik dat we veel kunnen betekenen voor de gemeenschap.
Wat is het eerste dat je zou veranderen als je president van Zuid- Afrika was?
Ik zou de provincies in Zuid-Afrika herindelen. Er zijn momenteel zeer grote verschillen tussen provincies
als we kijken naar inkomen, opleidingsniveau en toekomstperspectief. Dit negatieve beeld van bepaalde
provincies beïnvloedt jongeren waardoor de verschillen alleen maar groter worden. Herindeling van de
provincies zal dit beeld doorbreken waardoor jongeren meer kansen krijgen op een goede toekomst.
Wat is je levensmotto?
“It doesn't matter how many times you fall, what matters is how many times you stand up.’’

Nieuwe computer lab nu up and running!
Met veel plezier delen we met jullie het goede
nieuws van ons nieuw geopende computer lab in
Kayamandi. In de digitale wereld waarin wij
leven, zijn goede computervaardigheden
onmisbaar. De verbeterde computerfaciliteiten
geven een enorme boost aan de motivatie van
de jongeren en zal sterk bijdragen aan betere
(school)prestaties.
Er zijn nu meer computers beschikbaar dan
voorheen en daarnaast zijn de computers server
based, waardoor de jongeren allemaal hun eigen opslagruimte hebben. Met de toegenomen vraag naar
computervaardigheden en het tekort aan computers waar we tot nu toe mee worstelden, zien we nu al dat
de uitbreiding van 18-20 computers elke middag en avond ten volste benut wordt.
Namens Vision AfriKa willen we Jan Doove, SPZA en iedereen die mee heeft gedaan aan de WK pool
van het NIBC hartelijk danken voor het mogelijk maken van uitbreiding en verbetering van Vision Afrika
faciliteiten!

Rotary club Barendrecht investeert in Vision
AfriKa
Zonder de vele partners die in onze
programma’s geloven en investeren, zou Vision
AfriKa nooit zoveel kunnen bereiken. Wij zijn
onze trouwe partner Rotary Club Barendrecht
dan ook dankbaar voor hun betrokkenheid en in
het bijzonder voor hun recente donatie van 1000
euro. Het geld werd symbolisch overhandigd
door Bas Barendregt van Commissie
International aan Emma Berkhout (president VA
Europe). Tijdens diezelfde bijeenkomst heeft
Emma de Rotary leden bijgepraat over de stand van zaken en op komst zijnde ontwikkelingen in ZuidAfrika.
Wij willen Rotary Club Barendrecht hartelijk danken voor hun warme gebaar en voor het steunen van een
betere toekomst voor de jongeren in Zuid-Afrika.

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!

