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Thuis onderwijs is een forse uitdaging voor alle studenten en

leerlingen, zeker  in Zuid-Afrika!  De gezinnen wonen vaak in kleine

huizen en de focus om te studeren is lastig met veel mensen en weinig

eigen ruimte. Het gebrek aan geld voor eten en de toenemende

werkeloosheid maakt de situatie in dit land zwaar. Dankzij de steun

voor de studenten en de Youth Facilitator kunnen we op kleine schaal

van grote betekenis zijn. Begin 2020 is het nog mogelijk geweest om

tijdens het werkbezoek ondergoed en uniformen uit de delen! Ook is

een van onze oud studenten geslaagd voor een cursus om als

elektricien te kunnen werken, dankzij uw support konden wij hem

financieel ondersteunen. 

YOUTH FACILITATOR
COVID-19 heeft het werk van de Youth Facilitator op school

verzwaard. Gedurende de Lock down kon ze beperkt 

 huisbezoeken doen. Op het moment dat er meer ruimte

ontstond is ze de leerlingen gaan bezoeken. Zo heeft ze een

gezin en de leerling de begeleiding gegeven tijdens het

overlijden van een van de ouders. Ze heeft veel leerlingen

begeleid, zorg gedragen voor het ontvangen en uitdelen van

voedselpakketten. Ook heeft ze veel begeleiding gegeven aan

leerlingen die ziek waren. Ze is van grote betekenis in al haar

werk voor de gemeenschap en dankzij haar steun zijn er veel

leerlingen geholpen. Ook de kwetsbare kinderen (zonder

ouders) die deelnemen aan de Hope- club heeft ze extra steun

en begeleiding gegeven en hen gestimuleerd thuis te blijven

gedurende de Lock down en zorg te dragen voor hun veiligheid

en te werken aan hun schoolvoortgang. 

STUDENTEN
Onze drie studenten (zie afbeeldingen) hebben het

afgelopen jaar te maken gehad met de gevolgen van

COVID-19. Ze zijn naar huis gegaan, aangezien er op de

universiteit geen colleges werden gegeven. Het thuis

studeren vroeg de nodige support. Zowel praktisch als

mentaal. Het verschaffen van een bureau en stoel om te

kunnen werken, extra airtime voor de online studie etc.

Nieuwe ideeën en dromen werden ook geboren gedurende

deze tijd. Een groentetuin opzetten, een bedrijfsmodel

uitwerken voor de toekomst, ze hebben zich ondanks alles

staande weten te houden en de voortgang van hun studie

kunnen realiseren. Ondanks hun harde werken is een

studievertraging onvermijdelijk. De studenten geven aan

dat ze de steun die ze van de sponsoren ontvangen enorm  

waarderen! 

www.stichtingyebo.nl

BENT U GEINTERESSEERD IN HET WERK VAN YEBO EN
WILT U DIT WERK ONDERSTEUNEN? 

OP ONZE WEBSITE VINDT U DE INFORMATIE!

Dankzij uw steun hebben we veel leerlingen en studenten kunnen
helpen in dit moeilijke jaar, geweldig!

 


