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Vrijdag 25 juli 2008 zijn wij, Nan Nieber en Nel Frederiks, thuisgekomen van een 
veertiendaags werkbezoek aan Schoemansdal. In deze Nieuwsbrief doen wij verslag van de 
ontwikkelingen en onze ervaringen. 
 

S T U D E N T E N 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 15 juli hebben de eerste twee YEBO studenten, Thokozani Twala en  
Sithembiso Shabangu, hun diploma in ontvangst mogen nemen tijdens een feestelijke 
graduation ceremonie. Met behulp van het YEBO Studiefonds zijn zij afgestudeerd in Public 
Management aan de Tshwane University of Technology (TUT) in Nelspruit.  
Een week later kreeg Sipho Mathe bericht dat hij het certificaat behorend bij de cursus 
Ambulance-assistent heeft behaald.  
 
 
Bijna alle studenten die wij financieel ondersteunen hebben wij gesproken tijdens ons verblijf 
in Schoemansdal. De meesten waren thuis gekomen vanwege de vakantie. Een drietal stellen 
we nader aan u voor. 

Johan Vilane studeert wis- & natuurkunde en technology aan de universiteit van 
KwaZulu Natal in Durban en gaat de tweede helft van het eerste jaar in. Hij 
straalt als hij over zijn studie vertelt en hij heeft goede resultaten behaald. 

 
 
Bij Dumisani Mashaba zijn wij thuis op bezoek geweest. Een grote verrassing 
voor het hele gezin. Wij zijn de eerste ‘blanken’ die zij thuis ontvangen, 
vertellen zij ons. Dumisani studeert toegepaste scheikunde aan de Cape 
Peninsula University in Kaapstad. Dit was een grote overgang voor hem, maar 
hij is gemotiveerd en behaalt goede resultaten. 
 
Goodman Mquanaxi is aan zijn derde jaar bezig in Pretoria. Hij heeft wat 
achterstand opgelopen door huiselijke omstandigheden, maar met de  
2e handscomputer en de calculator die wij hem gegeven hebben gaat hij het 
komende halfjaar flink aan de slag. Hij studeert accounting science. 

 
 
Gsebile Nkosi hebben we niet gesproken omdat zij in Kaapstad wilde blijven. Zij is vorig jaar 
overgestapt naar een andere studie. Zij houdt ons maandelijks via de email op de hoogte. 
 
Op vrijdag 18 juli hebben wij in Nelspruit de TUT studenten gesproken. 
Manqoba Mavuso zal in december 2008 afstuderen in financieel management. 
Maqhawe Ngubane is bezig met zijn tweede jaar electric engeneering. Veelbelovend. Hij zal de 
komende tijd o.a. een aanvraag doen voor een kamer in de studentenhuisvesting. 
Mthobisi Nkosi is er achter gekomen dat hij een andere studie wil doen dan Public 
Management waar hij nu mee bezig is. Hij wil leraar biologie en aardrijkskunde worden.  

SITHEMBISO 
         THOKOZANI 

 

NIEUWSBRIEF
 AUGUSTUS 2008



 2

Daarvoor moet hij naar de Universiteit in Pretoria. Zijn aanvraag is opgestuurd en gezien zijn 
recente resultaten verwacht hij toegelaten te worden. 
Winile Masuku, Hlulile Shabangu, Maria Mathebula en Nomfundo Mkhatshwa wonen 
gezamenlijk in een huis. Hun studieresultaten zijn wisselend. In ons overleg hebben we ze 
aangegeven dat hun studiefinanciering in gevaar komt als ze geen betere resultaten halen. 
Twee studenten hebben tussentijds afgehaakt. Nelsiwe Ngoma stopt omdat ze een kind 
verwacht. Luke Hlebeya heeft weer andere zorgen, zoals zijn huis. 
 
 
                     ‘FET BOYS’    

Op zondag 20 juli zijn we op bezoek geweest bij 
de FET-studenten in Khamshlushwa. FET staat 
voor praktisch onderwijs voor de bouw, zoals 
metselaar, loodgieter en lasser. Maar ook 
meubelmakers, automonteurs en elektriciens 
worden hier opgeleid. 
Zwelithini Gumede,  Fortune Mhlongo, Bongane 
Lubisi en Andrew Magagula hebben alle vier eind 
juli hun cursus lassen afgerond. Zij gaan op zoek 
naar werk. Skulile Shongwe kan vanaf eind juli als 
auto monteur aan de slag. 

Lungani Dlamini gaat eind juli als metselaar met zijn broer naar Witbank op zoek naar werk.  
Elvis Shabangu doet nog een vervolgopleiding (lassen) die tot februari 2009 duurt. 
In februari 2008 zijn drie jongens gestart met de cursus die in november zal zijn afgerond: 
Themba Mkhabela (lassen), Mandla Matikwane (monteur) en Linda Tibane (metselaar). 
Voor alle jongens geldt dat ze alleen de praktische lessen volgen omdat de theorie voor hen te 
moeilijk is. Er is geen studiefinanciering voor deze cursussen, daarom komen de kosten van 
deze cursussen voor rekening van het YEBO fonds. 
 

W A T E R P R O J E C T 
Na vier pogingen is het gelukt om water te vinden en een put te      
slaan op Zithulele Primary School. Wij hebben daar in onze 
vorige nieuwsbrief uitgebreid over verteld. Dankzij de subsidie 
van Aqua4All is er voldoende drinkwater en kunnen schooltuinen 
worden aangelegd. De groenten die worden verbouwd gebruiken 
de moeders om dagelijks een voedzame maaltijd te bereiden voor 
alle schoolkinderen. 
Een dag voor ons vertrek uit Schoemansdal is er een derde poging 
gedaan om water te vinden op Lugebhuta Highschool. Wonder 
boven wonder was deze poging succesvol. Op ruim  
100 meter diepte, op een plaats aangewezen door een 
‘stokkiewyser’, is ruim voldoende water gevonden om er een 
pomp op aan te sluiten. Ook voor de leerlingen van Lugebhuta is 
hiermee het waterprobleem opgelost. 

 

B I B L I O T H E E K  
Twee basisscholen zijn met steun uit het YEBO-fonds bezig met 
de bouw van een bibliotheek. Bongokuhle is zo goed als klaar. 
Zelfs boeken hebben zij al. De schappen worden nu in elkaar 
gezet. De  geschilderde wereldkaart is mooi en instructief! 
De bibliotheek van Zithulele is nog in het beginstadium. Met geld 
van studenten van de Fontys Hogeschool in Tilburg die hun LIO 
stage hier hebben gedaan, is gestart met de bouw. Zithulele zou 
graag financiële hulp hebben bij het afbouwen. 
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B E V E I L I G I N G   
 

Matsamo Primary School heeft met steun van YEBO een 
onderkomen voor de beveiligingsmensen gebouwd. 
Beveiliging is een belangrijk onderwerp geworden omdat 
de scholen steeds meer kostbare apparatuur, zoals 
computers en voorraden materiaal hebben (en dat moet 
beschermd worden). 

 
 
 

V L O E R   H A L 
De vloer van de gemeenschappelijke ruimte in Lugebhuta 
Highschool is helemaal klaar. Het ziet er mooi uit en de 
ruimte wordt 7 dagen in de week intensief gebruikt voor  
het afnemen van examens, ouderavonden, vergaderingen 
en diverse bijscholingsbijeenkomsten.  

 
 
 

 
L I K U S A S A  bijscholing met visie op de   T O E K O M S T 
Op Lugebhuta Highschool bestaat grote behoefte om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. De eindexamen resultaten waren onvoldoende en de leerkrachten liepen tegen hun 
beperking aan. Om tekortkomingen op te sporen en verbeterpunten aan te pakken is 
een bijscholingstraject voor alle betrokkenen ontwikkeld. Dit gehele project staat onder 
professionele leiding en gaat als ‘Likusasa’ het Siswati woord voor toekomst, eind september 
2008 van start.  
 
Een nieuw initiatief  
Het afgelopen jaar hebben drie studenten een persoonlijke sponsor gekregen. Een bedrag van  
€ 70.00 per maand zorgt voor hun levensonderhoud.  
 
Wordt ook vriend van YEBO door een bijdrage te storten op onze girorekening 8314504 t.n.v. 
Stichting YEBO.  
Wij gaan jaarlijks op eigen kosten op bezoek in Schoemansdal en zien dat het geld goed 
besteed wordt. Wij houden u op de hoogte door middel van onze nieuwsbrieven. 
 
Tot besluit 
Hopelijk is deze nieuwsbrief een stimulans om ook het komend jaar met ons samen te werken. 
Blijf ons financieel steunen, dan kunnen wij de schoolkinderen, de leerkrachten en studenten in 
Schoemansdal op weg blijven helpen. 
Op weg naar een betere toekomst. 
 
 
Vriendelijke groet, 
Els Bouw 
Nel Frederiks 
Marianka (Nan) Nieber 

 
Stichting YEBO Foundation 

Anne Frankstraat 6, 7002 CV  Doetinchem, Nederland, tel. *31 (0)314 -33 42 74 
e-mail: info@stichtingyebo.nl, website: www.stichtingyebo.nl, Rekeningnummer: Postbank 831 45 04 Stichting Yebo, Houten. 

       KvK nr.: 09144412 


