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NIEUWSBRIEF  AUGUSTUS  2009 
 
Wat gebeurt er zoal in Schoemansdal.  
In deze nieuwsbrief geven wij een beeld van onze werkzaamheden op afstand, door het jaar heen. 
Er wordt dan druk gebeld, ge-sms’t en ge-e-maild om op de hoogte te blijven van het wel en wee 
van onze studenten en het verloop van de projecten. 
 

STUDENTEN   
Hlulile Shabangu, Maria Mathebula en Winile Masuku zijn onze vrouwelijke studenten. Dit 
drietal stellen we nader aan u voor. 
 

Hlulile is 2e jaars student Tourism Management aan de Tshwane University in 
Nelspruit. Ze woont sinds januari dit jaar in de studentenflat, deze woonkosten worden 
nu betaald door haar beurs en komen niet meer ten laste van YEBO. Zij krijgt een 
maandelijkse toelage voor leefkosten. Hlulile heeft als één van de 15 beste studenten 
van haar studierichting een stageplaats gekregen bij de World Cup 2010 in Nelspruit!  

 

Winile heeft na een teleurstellende 1e studie ervaring het roer omgegooid en studeert 
nu Social Work aan de nieuwe hogeschool van KwaZulu Natal. Zij heeft zelf gezorgd 
voor een beurs van het departement van Educatie en Yebo ondersteunt haar met een 
maandelijkse bijdrage. Zij moet er hard voor werken, maar heeft bewezen een 
doorzetter te zijn. 

 

Maria studeert Office Management aan de Tshwane University in Nelspruit. Ze heeft 
na aanvankelijke bedenkingen nu wel plezier in de studierichting en studeert in 
december af. Haar ambitie is om aansluitend Rechten te gaan studeren in deeltijd.   
 
 

Manqoba Mavuso heeft het eindexamen in december 2008 niet gehaald. Hij moet nog een vak 
overdoen. Omdat het maar één vak betreft, heeft hij tijd genoeg om een baantje te zoeken. Zijn 
toelage hebben wij stopgezet. Daar had hij wel moeite mee, maar na uitleg van ons standpunt is 
hij snel op zoek gegaan naar werk. 
 
Goodman Mquanaxi is goed bezig. Hij heeft acht vakken gekozen voor dit jaar en dat is een 
pittige opgave. De halfjaarcijfers zijn hoopgevend. Op ons advies is hij overgestapt en studeert hij 
nu aan de gerenommeerde TUKS University of Pretoria  Hij heeft één probleem: door een oude 
studieschuld aan de Tshwane Universiteit in Nelspruit kan hij geen studiefinanciering van het 
departement van Educatie aanvragen. Wij hebben dit probleem voor hem opgelost door hem een 
renteloze lening te verstrekken. De studiefinanciering is inmiddels aangevraagd.  
 
Johan Vilane en  Dumisani Mashaba hebben het helemaal naar hun zin. Zij mailen ons elke 
maand nadat zij de YEBO toelage hebben ontvangen. De halfjaar resultaten zijn boven 
verwachting goed. Johan heeft zijn eerste stageperiode als wiskunde leraar met succes afgerond; 
hij heeft genoten van het lesgeven. Zij melden beiden dat de kosten van voeding en transport 
hoger zijn dan vorig jaar. Dat geldt eigenlijk voor alle studenten en de toelagen zijn waar nodig 
aangepast. 
 

Mthobisi Nkosi heeft wat startproblemen gehad in zijn nieuwe 
studieomgeving in Pretoria. Geen goede kamer en op grote afstand van de 
Universiteit. YEBO heeft zich ingezet voor een kamer op de campus en dat is 
tot zijn grote vreugde gelukt. Hij is 1e jaar student Natuurwetenschappen en is 
blij dat hij de overstap heeft gemaakt. Het eerste semester heeft hij ondanks de 
moeilijke start bijzonder goed afgesloten met 4 distictions.(een score van 
minimaal 76%)
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Sithembiso Shabangu heeft na het behalen van zijn diploma, op eigen kracht zijn Bachelor graad 
gehaald in Public Management. Hij heeft inmiddels een baan als P&O functionaris! Dat is een hele 
prestatie in deze tijd van grote werkloosheid in Zuid-Afrika. Het is fijn om ook deze kant van ons 
werk mee te maken. We hebben nog regelmatig contact met hem en hij is begonnen met het 
terugbetalen van een deel van zijn ontvangen YEBO studietoelage. Van zijn eerste salaris heeft hij 
voor zijn moeder een ziekenkosten verzekering afgesloten. De complicaties van haar suikerziekte 
kunnen nu worden behandeld in het ziekenhuis. Een wereld van verschil voor haar.  
Onze tweede afgestudeerde student Thokozani Twala heeft tijdelijk werk gevonden in de 
duurzame bosbouw en wil zich nu verder bekwamen in deze richting.  
 
PROJECT LIKUSASA ‐ Deskundigheidsbevordering Lugebhuta Highschool 

Vorig jaar september is het project gestart met de eerste fase: een 
onderzoek naar de wensen van managementteam, leerkrachten, ouders 
van leerlingen en leerlingen op het gebied van kwaliteitsverbetering in 
algemene zin en deskundigheidsbevordering op specifieke deelgebieden 
in het onderwijs op Lugebhuta Highschool. Hiervoor is een grote 
enquête uitgevoerd door Heather Stephens van het Desmond Tutu 
Centre. Aan de hand van de resultaten van de enquête is tijdens een 

drukbezochte workshop een prioriteitenlijst samengesteld van activiteiten die moeten leiden tot 
kwaliteitsverbetering.  
 
Voor verschillende deelgebieden wordt door het managementteam nu samen met Heather een plan 
van aanpak opgesteld, waar het komende najaar mee gewerkt gaat worden.  
Gedurende de tweede fase van het project gaan zij gezamenlijk aan de slag om van Lugebhuta 
Highschool een nog betere school te maken, waar het goed toeven is en waar de leerprestaties zo 
hoog mogelijk kunnen zijn. 
 
OVERKAPPING  Schoemansdal Primary School 

De keuken van deze grote basisschool is zo goed als 
klaar. Er ontbreken nog voldoende  gasbranders en 
een extra raam voor ventilatie. De moeders koken er 
dagelijkse een maaltijd voor bijna 1000 leerlingen 
waarvan 33% weeskinderen zijn. De school heeft 
YEBO om steun gevraagd bij de bouw van een 
overkapping tussen het keukengebouw en een 

klaslokaal. Onder dit afdak kunnen de kinderen  hun maaltijd eten en de ruimte kan ook worden 
gebruikt voor ouderbijeenkomsten en bijscholingsactiviteiten.  
 
BIBLIOTHEEK  Zithulele Primary School 

Janneke Nelis en Maaike Rombouts hebben in 2008 op Zithulele 
gewerkt als Pabo stagiaires van de Fontys Hogeschool Tilburg. Zij 
zijn enthousiast  begonnen met de bouw van een bibliotheek voor 
de school. Helaas was het meegebrachte geld niet toereikend. Op 
het Festival Mundial in Tilburg hebben ze met diverse acties – o.a. 
foto’s maken van kinderen in Swazi dracht - geld verdiend. Janneke 
hoopt met behulp van basisscholen het resterende bedrag bij elkaar 
te krijgen. YEBO ondersteunt hen daarbij. 
 
 
 
 
 
 

 

Koken toen.. 
Koken nu 

     De muren staan…!  
Nu nog het dak, de vloer    
en de schappen. 

      Nel(r) overlegt met Bright  Mdaka 
      en   Heather(l)    

Swazi   meisjes Janneke geeft interview 
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STICHTING YEBO IS ANBI GEWORDEN 
 
Wat betekent dit voor onze donateurs? 
Als u regelmatig schenkingen doet aan onze stichting en deze schenkingen bij de notaris laat 
vastleggen, dan kunt u het jaarlijkse bedrag van de schenking aftrekken van uw belastbaar 
inkomen. Er geldt dan geen drempelbedrag. 
Een van de andere voorwaarden is dat u deze schenking minimaal 5 jaar achtereen doet. 
 
Als u de schenking niet laat vastleggen bij de notaris, dan kan de donatie voor aftrek van het 
belastbare inkomen in aanmerking komen. Het bedrag moet dat hoger zijn dan 1% van het 
onzuivere inkomen. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de site van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/giften. 
 
Blij met uw steun  
Onze werkzaamheden voor Schoemansdal kunnen wij doen dank zij de financiële steun van veel 
mensen in onze naaste omgeving en daarbuiten. Wij zijn hen er zeer dankbaar voor, maar vooral de 
studenten en scholen in Schoemansdal zijn dankbaar voor de kansen die wij hen bieden. 
 
Stichting YEBO wil dit werk graag voortzetten en doet daarom een beroep op iedereen ons te 
blijven steunen met een financiële bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Frederiks 
Els Bouw 
Marianka Nieber  
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