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In september 2009 zijn Marianka en Els (met hun partner) op werkbezoek geweest in
Schoemansdal, Zuid Afrika. Het was heel nuttig en fijn om alle mensen te spreken die zich
met onze steun inzetten voor de toekomst van jonge mensen in Schoemansdal. Met speciale
aandacht voor de kansarme kinderen.
ONZE STUDENTEN
In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid
gerapporteerd over de studenten die met financiële steun
van YEBO een opleiding volgen na de middelbare school.
Tijdens ons bezoek hebben we bijna alle studenten
telefonisch gesproken. Op een enkele uitzondering na is
iedereen vol goede moed om het volgende studiejaar te
Bijpraten met Sithembiso
halen. De mensen die vorig jaar zijn afgestudeerd,
Sthembiso en Thokozani, hebben een baan en maken het goed. Op dit moment zijn de
examens voor schooljaar 2009 afgerond en komen de eerste resultaten binnen.
LAATSTE NIEUWS - 4 december 2009

Hlulile Shabangu is gekozen tot de beste tweede jaars student van de Tshwane
Universiteit in Nelspruit. Ze verraste ons met de volgende email.
“I am so happy! I was elected the best 2nd year student and I have been selected
to be the next year mentor for 3rd year Tourism students. I just want to thank
you, you have helped me so much and my dream is to finish and graduate like
my brother Sithembiso.”
PLANNEN VOOR 2010
Elk jaar krijgen wij aanvragen voor financiële steun aan jonge mensen die verder willen
studeren. Van thuis uit is er geen geld voor hun plannen en ambities.
Er is geld nodig voor huisvesting bij de universiteit, voeding, reisgeld, boeken en
collegegeld. Vooral het eerste jaar is belangrijk. Dan is er geen beurs voor boeken en
collegegeld. Na het eerste jaar, bij goede resultaten, zijn er studiebeurzen en renteloze
leningen beschikbaar in Zuid -Afrika zelf.
De kosten voor het eerste jaar bedragen € 125, - per maand aan huisvesting, voeding,
boeken en reisgeld. Het collegegeld voor het eerste jaar bedraagt ca. € 100, - per maand.
Wij willen heel graag meer jonge mensen een kans geven op een goede opleiding. Wij
zien dat het werkt!

KOKEN IN DE KEUKEN van Schoemansdal Primary School
Samen met de moeders hebben we voor de 974 kinderen gekookt in
de keuken die met YEBO steun is gebouwd. Een bijzondere ervaring
en een groot plezier! Op dit moment wordt de watertank
geïnstalleerd, de watertoevoer gerealiseerd, het aanrecht gemaakt en
het extra raam ingezet. Met het verven van de buitenkant is er weer
een succesvol project afgerond.
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PROJECT LIKUSASA - Deskundigheidsbevordering op Lugebhuta Highschool is
een van de speerpunten van YEBO. In de eerste fase van het project
is een uitgebreide enquête gehouden onder alle betrokkenen en
daaruit is gebleken dat de bouw van een keukengebouw de
allerhoogste prioriteit heeft. De huidige realiteit is dat van de 1200
leerlingen, de meer dan 400 weeskinderen met honger naar school
komen. De Highschool heeft geen Voedselprogramma van de
overheid zoals de basisscholen. Leren op een lege maag is een groot probleem voor
leerlingen, hetgeen resulteert in o.a. slechte schoolresultaten. Daarnaast is gekozen voor
een bijscholingsprogramma voor alle leerkrachten in de vorm van workshops.
PLANNEN VOOR 2010
Stichting YEBO wil in dit jaar zorgen voor een goede overdekte
kookgelegenheid met kooktoestellen op Lugebhuta Highschool.
De kosten hiervan bedragen € 15.000, - . Daarnaast zijn er potten,
pannen en borden nodig. Hiervoor denken we € 2.000, - nodig te
hebben. De school gaat proberen om plaatselijk sponsoren te
vinden voor bonen, mieliemeel en rijst. De groenten kunnen in de
moestuinen worden verbouwd dankzij de goedwerkende YEBO
waterpomp!

FINANCIELE STEUN
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een van onze trouwe sponsoren bent. Daarom doen
wij ook nu weer een beroep op u om ons te steunen. Onze plannen voor het komend jaar
hebben we hierboven verwoord. De afgelopen jaren heeft u kunnen zien dat wij onze
plannen hebben kunnen waarmaken met uw hulp.
Elke bijdrage is welkom op onze rekening bij de Postbank nummer 8314504 t.n.v.
Stichting YEBO.
Wilt u helpen ons netwerk uit te breiden? Stuur deze brief dan naar een van uw vrienden of
familie en vraag hen ons ook te steunen. Meer informatie, waaronder onze eerdere
nieuwsbrieven, vindt u op onze website: www.stichtingyebo.nl
Wij wensen u allen mooie feestdagen en een stralend 2010.
Geniet van het WK voetballen vanuit Zuid–Afrika!!
Met vriendelijke groet,
Nel Frederiks
Els Bouw
Marianka Nieber
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