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N I E U W S B R I E F   S E P T E M B E R    2 0 1 1 

 

Kent u onze plannen uit 2009 nog: er voor zorgen dat ook de leerlingen op de middelbare school tenminste één  
warme maaltijd per dag krijgen. Op Lugebhuta High school zijn meer dan 500 kinderen die geen ouders hebben en 
daardoor vaak geen eten. Het is gelukt! Ons grootste project tot op heden, het multifunctionele gebouw is klaar.  
In de keuken kan worden gekookt en er is ook ruimte voor de leerkrachten om hun lessen voor te bereiden.  

 

M U L T I F U N C T I O N E E L   G E B O U W  VOOR LUGEBHUTA HIGH SCHOOL 
 

In september 2010 is de bouw gestart. Dankzij de bijdragen van sponsoren uit Nederland en Zuid-Afrika is 
het ons gelukt dit project  te realiseren. Gaandeweg bleken de bouwkosten veel hoger uit te komen dan 
begroot. De betrokkenheid van Zuid-Afrikaanse bedrijven zorgde voor extra fondsen, zodat er nu een 
degelijk en gebruiksklaar gebouw staat.   
De laatste maand heeft iedereen hard gewerkt; leerkrachten en leerlingen hebben geverfd en schoon 
gemaakt, en Steyn de aannemer zette de puntjes op de i.   
Als kers op de taart hebben Lugebhuta leerlingen en Nederlandse scholieren hun kunstzinnig talent 
gebundeld en samen het gebouw versierd met decoraties en pakkende teksten. 
 
De opening, en daarmee de ingebruikneming van dit gebouw maakt een groot verschil in het leven van 
leerkrachten en leerlingen.  
 

Op 29 juli 2011 is het gebouw onder grote belangstelling geopend. Alle betrokkenen waren aanwezig: de 
sponsoren uit Nelspruit, de leveranciers en de bouwer, de directeur van het Departement van Educatie en 
de hele schoolgemeenschap. De school  toonde haar waardering met een fantastisch openingsfeest. 
 
De leerlingen droegen voor, er werd met verve traditioneel en eigentijds gedanst en het Lugebhuta school 
koor zong voor ons o.a. Mandela’s Birthday song, gecomponeerd door de dirigent. De moeders, die iedere 
dag eten koken werden verrast met schorten en in toespraken werd de bijzondere samenwerking geroemd.  
Mede dankzij een groep van 22 Nederlandse jongeren en gasten was het een kleurrijk gezelschap dat volop 
genoot van elkaar. Niet in het minst de leerlingen: zoveel witte gezichten hadden ze nog nooit op school 
gezien! Met het onthullen van de plaquette en het overhandigen van de sleutel is het gebouw officieel  
geopend.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=QgIadJ59aw0&feature=feedu
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  D E S K U N D I G H E I D S B E V O R D E R I N G  
In mei dit jaar hebben de leerkrachten van Lugebhuta High School gedurende een 
weekend een training gevolgd met als doel: teambuilding, didactische scholing en 
introductie van het House System.  
Het House System is een sociale structuur binnen de school. Het werkt vanuit het principe 
van saamhorigheid en familie verbanden. Het biedt veiligheid en structuur vooral aan de 
vele kwetsbare leerlingen en creëert  daardoor een beter leerklimaat.  De leerkrachten 
willen zich deze methode eigen maken omdat het zo succesvol is gebleken.  

Gedurende drie maanden zal een team van Penreach College, onder leiding van Heather Stephens, de 
implementatie van dit systeem en de coaching van de leerkrachten verzorgen. 
Een donatie van Impulsis en een bijdrage van YEBO maken de start van dit project in september 2011 mogelijk. 
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Tijdens het YEBO bezoek in juli 2011 waren de meeste studenten thuis met verlof en is hun voortgang besproken. 
 

 Dumisani is 3e jaars Chemical Engineering, en werkt gedurende een jaar als stagiaire bij Dolpin Chemicals in 
       Mosselbaai. Hij zal eind 2012 afstuderen. 

 Johan heeft een stageplaats op Glydesdale middelbare school in de buurt van Pietermaritzburg. Eind dit jaar 
       hoopt hij zijn studie wiskunde af te ronden. Op 1 september is hij vader geworden van een gezonde zoon. 

 Hlulile is in mei 2011 met heel goede resultaten afgestudeerd in Tourism en Management. Zij gaat nu bij  
       Sodwana Caves aan de slag als tour guide. In juli dit jaar hebben wij haar afstuderen feestelijk gevierd. Ook zij  
       kreeg traditiegetrouw een pen met inscriptie. 

 Mthobisi gaat in januari 2012 stage lopen als leerkracht op een middelbare school. Hij geeft les in biologie. 
 Goodman woont nu op de campus van de universiteit van Pretoria. Aan het eind van dit jaar hoopt hij af te  

       studeren in Internal Auditing. 
 Maqawhe doet zijn stage Electrical Engineering bij de TSB suikerfabriek in Malalane. Hij heeft het erg naar zijn  

       zin en leert veel. 
 Cebile is bezig met haar tweede jaar public management en zij vindt vooral het vak financiën erg leuk. 
 Winile is bezig met haar derde jaar  Social Work aan de universiteit van Kwazulu Natal. Ze geniet zichtbaar van 

       alle vakken die zij moet doen. Een van haar wensen is het behalen van haar rijbewijs dit jaar. Hierdoor verhoogt  
       zij haar kansen op de arbeidsmarkt. 

 Sanele, een van onze nieuwe studenten, volgt een studie Nature Conservation aan de TUT in Pretoria. Hij is op  
       zoek naar een stageplek in een game reserve. Wellicht kan hij terecht bij Kwa Madwala. Voor een Ranger is een  
       rijbewijs een vereiste; wij hebben voor hem een sponsor gevonden! 

 Samkelo, onze andere nieuwe student, studeert Local Gouvernement Management aan de TUT in Pretoria.  
       Uitgebreidere informatie vindt u op www.stichtingyebo.nl 
 

Dumisani  Johan       Hlulile            Mthobisi            Goodman       Maqhawe            Cebile                Winile              Sanele    Samkelo 
                   

Tekst geschilderd op muren nieuwe lerarenkamer 
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N I E U W S   OVER  O U D   S T U D E N T E N 
 
 

 Manqoba  werkt bij de Standard bank in Komatipoort. Hij is sinds mei 2011 de trotse vader  
 van een dochter, Thanzile. 
 

    Sithembiso is een grote steun en toeverlaat voor YEBO op locatie. Hij werkt als P&O functionaris,  
  studeert in de avonduren en helpt de YEBO studenten waar nodig.  Hij was zeer vereerd om, als 
    oud leerling, het woord te mogen voeren tijdens de openingsceremonie van het gebouw en begon 
    zijn  toespraak met: “Today I stand before you as a proud product of Lugebhuta High school and the  
    YEBO Foundation….!!”  Zijn zoon Muzi  is inmiddels 5 jaar oud. 

 
 
V L O E R    VOOR SCHOEMANSDAL COMBINED SCHOOL 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Schoemansdal Primary School een grote wens heeft: een 
overkapping waar meer dan 1000 kinderen kunnen eten. Tevens is dit een plaats voor bijeenkomsten met ouders en 
leerkrachten. De leerkrachten en ouders zijn erin geslaagd de overkapping te financieren en te realiseren. Het hoofd 
van de school, Idah Themba heeft YEBO gevraagd te helpen voor een stenen vloer. Dat is gelukt! Zie hieronder. 
 

O P I N  ‘WORK TOGETHER IMPROVE THE WORLD’ 

Van 10 tot 31 juli was een groep van 23 Nederlandse jongeren in Zuid Afrika. Vanwege onze contacten ter plaatse, 
vroeg Stichting OPIN  een van onze bestuursleden deze groep te leiden. Een mooie samenwerking. De groep heeft 3 
weken vrijwilligerswerk gedaan in de omgeving van Nelspruit. De laatste week verbleven zij in gastgezinnen in 
Schoemansdal en werkten zij op de 5 ‘YEBO’ scholen. Een aantal jongeren heeft geholpen de keuken op Lugebhuta 
te versieren, anderen hebben op hun scholen lessen over Nederland verzorgd. Het sponsorgeld (€2200) is 
gedoneerd aan YEBO om te besteden aan de vloer onder de overkapping  op Schoemansdal Combined School.  
De vloer wordt gelegd. 

 
W E B S I T E 
De Website van YEBO is geheel vernieuwd. Alle informatie omtrent onze projecten en studenten is hier te vinden. U 
kunt hier ook de nieuwsbrieven vinden. 
We hopen dat de nieuwe website u bevalt. Mocht u nog op of aanmerkingen hebben dan horen wij dat graag.  
  
  

D O N A T I E S 
U heeft het kunnen lezen. Alle donaties worden op een goede en verantwoorde manier besteed.  
Deze plaquette hangt aan de muur van het 
nieuwe gebouw en is bedoeld als 
eerbetoon aan alle sponsoren van YEBO.  
Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen.  
De leerlingen, docenten, studenten en de 
ouders van Schoemansdal zijn u  daar heel 
dankbaar voor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Nel Frederiks 
Els Bouw 
Marianka Nieber  
Janneke Nelis 
Sithembiso Shabangu (studenten mentor)   
 
 
 
 

Stichting YEBO, Anne Frankstraat 6, 7002 CV  Doetinchem, Nederland, T. *31 (0)314 -33 42 74, E: info@stichtingyebo.nl 
W: www.stichtingyebo.nl, Rekeningnummer: ING  831 45 04 Stichting Yebo, Houten.   KvK nr.: 09144412                

This multifunctional building was 
kindly donated by: 

 

           YEBO Foundation 
            Tio Hogeschool 
            Wilde Ganzen             The Netherlands 
            Impulsis 
            Theo Vermeegen 
 
            Ivor Schlosberg                                                     South Africa 
            Songizwe Development (Buscor)                     
 

Officially opened on July 29, 2011 by: 
Mpumalanga Department of Education; Mr M.J. Lushaba 

 

   A     B  E  T  T  E  R     F  U  T  U  R  E     T  H  R  O  U  G  H     E  D  U  C  A  T  I  O  N 


