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GESLAAGD !!!
Johan Vilane en Goodman Mkhatshwa hebben hun studie aan de universiteit afgerond en hun
bachelor gehaald. Twee van onze studenten geslaagd! Dat was een mooie aanleiding voor onze reis
naar Zuid-Afrika in april 2012.
JOHAN VILANE

Johan is geboren in Swaziland. Door omstandigheden kan hij pas op zijn elfde
jaar naar school, als het gezin naar Zuid-Afrika is verhuisd. Binnen drie jaar
voltooit hij de lagere school. Hij studeert verder aan Lugebhuta Highschool. Na
schooltijd werkt hij als tuinjongen om zijn eigen schoolgeld te verdienen.
Ouders zijn er niet meer.
Johan blijkt een kei in wis- en natuurkunde en met steun van YEBO studeert hij
voor leraar wiskunde aan de universiteit van Durban. Nu, op 12 april 2012, is
hij 28 jaar oud en een trotse leraar die zijn vak verstaat. Hij heeft een
aanstelling aan de Glydesdale Highschool in Umzimkulu, bij Pietermaritzburg.
Johan draagt nu op zijn beurt bij aan het YEBO fonds.
GOODMAN
MKHATSHWA

Nel helpt traditiegetrouw met het
aantrekken van de gown!

Wij ontmoeten Goodman voor het eerst in 2005. Hij Trotse
zit dan
op de Lugebhuta
moeder
Highschool en is daar een grote uitblinker. Na de middelbare school is er thuis
geen geld om Goodman te laten studeren. YEBO brengt dan uitkomst. Zijn
eerste studiekeuze voor informatica blijkt niet de juiste, zijn keuze voor
accountancy wel en nu studeert Goodman daarin af aan de universiteit van
Pretoria.
Goodman heeft veel tegenslagen moeten overwinnen. Wij zijn in hem blijven
geloven en YEBO is hem blijven steunen. Op 24 april 2012 heeft hij zijn Degree
in Internal Auditing behaald. Goodman heeft inmiddels al vaak gesolliciteerd,
maar helaas nog steeds zonder succes. Om zijn kansen te vergroten is hij
begonnen aan een vervolgopleiding en is hij bezig om zijn rijbewijs te behalen.

ONTROEREND MOOI MOMENT

Zelden hebben wij gelukkiger mensen gezien dan Johan en Goodman. Door hard werken en tegenslagen te
overwinnen hebben zij hun doelen bereikt. De steun daarbij van YEBO wordt zeer gewaardeerd. Dit blijkt als
Goodman na de ceremonie zijn diploma aan ons laat zien en zegt: "I dedicate this to you. This will change my life
and you made it happen. Thank you.” Een ontroerend moment voor ons alle drie.

UPDATE VAN EEN AANTAL STUDENTEN
Hlulile Shabangu _ Cum laude afgestudeerd in Tourism Management (2011)
Hlulile is nog steeds op zoek naar een baan in de toerismebranche. Helaas zonder succes. De recessie
eist zijn tol. Zij overweegt nu om verder te studeren in de gezondheidszorg of civiele techniek. Wij
geven haar geld om haar rijbewijs te gaan halen, een voorwaarde om haar kansen op de arbeidsmarkt
nu en in de toekomst te vergroten. Ze is hier heel dankbaar voor.
Winile Masuku _ Maatschappelijk werk
Winile doet haar afsluitende stage in Schoemansdal. Zij geniet met volle teugen, dit beroep is haar op
het lijf geschreven. Zij zal in december 2012 afstuderen en is al op zoek naar een baan. Intussen heeft
ze met onze support ook haar rijbewijs gehaald.
Sanele Nkosi _Nature Conservation
Sanele loopt stage in een Natuurreservaat in Tonga, niet ver van Schoemansdal. Wij hebben hem daar
opgezocht en hij heeft ons rondgeleid. De stageplaats voldoet helaas niet aan de stage-eisen en ook
niet aan zijn verwachtingen. Op advies van de school maakt hij, wegens gebrek aan andere stage
plaatsen, toch zijn stage hier af. Wij steunen hem in zijn keuze.

Maqhawe Ngubane_ Electrical Engineering
Maqhawe kon niet beginnen aan zijn tweede stagejaar bij de suikerfabriek vanwege logistieke
problemen op de Universiteit. Met veel inzet hebben wij dit probleem samen met Maqhawe kunnen
oplossen. Ook hij studeert af in december.
Dumisani Mashaba_ Chemical Engineering
Dumisani heeft zijn stage bij Dolphin Chemicals in Mosselbay beëindigd en is bezig met het afronden
van zijn studie aan de Universiteit van Kaapstad. Tijdens zijn stage woonde hij op een kamer in de
Township van Mosselbay waar werd ingebroken en alles van hem werd gestolen. Dankzij vrienden van
ons vond hij een veilig onderkomen en kon hij zijn stage goed afronden. Hij studeert af in mei 2013.
In Schoemansdal gaan wij op bezoek bij de ouders van Dumisani en de rest van de familie. Het is een
hartelijk weerzien. Naar omstandigheden maken zij het goed. Gezondheid is hun grootste zorg.
Manqoba Mavuso_ afgestudeerd student Internal Auditing (2009)
Manqoba laat ons vol trots zijn huis in aanbouw zien. Hij heeft een goede baan bij de Standard Bank en
het huis is bedoeld voor hemzelf en zijn zeven broertjes en zusjes. Ouders zijn er niet meer.

Ook nu weer geeft de ontmoeting met de studenten ons een beter inzicht in hun leven en het belang van de YEBO
steun. De studenten zeggen dat zij de ‘morele’ steun zo waarderen. Daar is behoefte aan. Het is fijn om te zien dat
zij het goed maken.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Lugebhuta Highschool
VOORTGANG HOUSE SYSTEM

Marianka, Heather en 3 coaches

Duncan, Sipho & Mbongiseni

Overleg op Lugebhuta Highschool

Leerlingen doen actief mee

Levendige discussie

Heather Stephens en de coaches Duncan, Sipho en Mbongiseni hebben zes maanden intensief gewerkt op
Lugebhuta Highschool aan de implementatie van het House System; een succesvolle methode om het welzijn, de
veiligheid en leerprestaties van kinderen te vergroten. De leerlingen en leerkrachten worden in verticale groepen
verdeeld (huizen) en dragen binnen het huis zorg voor elkaar.

RAPPORTAGE
Op 19 april bespreken we hun rapportage. De rode draad van hun verhaal is de inzet en het enthousiasme van
het merendeel van de leerkrachten en leerlingen. Tegelijkertijd is ook geconstateerd dat bij een aantal
leerkrachten sprake is van tegenwerking en gebrek aan discipline. Dit kan het welslagen van het project in
gevaar brengen.
LEERKLIMAAT
’s Middags is er een gezamenlijke bijeenkomst op Lugebhuta. In het door YEBO gesponsorde, nieuwe
multifunctionele gebouw worden wij bijgepraat door het hoofd van de school Mr. Mdaka en een groep
leerkrachten en leerlingen die de zes huizen vertegenwoordigen. Wij begrijpen dat het House System een
belangrijke verandering in de school tot stand heeft gebracht.
Er is meer zorg en aandacht voor de leerlingen en de onderlinge saamhorigheid is duidelijk toegenomen.
Hierdoor is een beter leerklimaat ontstaan. Ja, zij zijn zeker op de goede weg, maar er zijn ook nog verschillende
verbeterpunten. Daarbij is de steun van de House System coaches onontbeerlijk.
PRIORITEITEN
Het blijkt dat docenten moeite hebben met (klas) discipline en meer kundigheid en pedagogische bekwaming
nodig hebben. Ook is gebleken dat veel leerlingen behoefte hebben aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon/gesprekspartner. Iemand waarmee zij hun moeilijkheden kunnen bespreken en naar oplossingen
kunnen zoeken.
PLANNEN VOOR HET KOMENDE HALF JAAR
Om een vervolg te geven aan het House System project en de bijscholing van leerkrachten is extra geld nodig
voor:
• de aanstelling van twee coaches voor nog een jaar, om het project House System steviger te implementeren
in de school.
• workshops voor alle leerkrachten, waarin managementvaardigheden worden getraind en deskundigheid
wordt aangescherpt.
• de aanstelling van twee onafhankelijke, goed opgeleide vertrouwenspersonen voor een proef van een jaar;
hiermee kan het nut en de noodzaak van deze ondersteuning worden onderzocht.

WILT U MEER WETEN?
Wilt u meer weten over ons werk in Schoemansdal?
Uitgebreide verslagen vindt u op onze website
www.stichtingyebo.nl.

Met vriendelijke groet,
Stichting YEBO
Marianka Nieber
Els Bouw
Janneke Nelis
Nel Frederiks
Sithembiso Shabangu (studentenmentor)

BIJDRAGEN AAN EEN BETERE TOEKOMST?
Uw bijdrage wordt goed geïnvesteerd en wordt
uitsluitend besteed aan het doel.
De werkbezoeken van het bestuur komen niet ten
laste van de stichting.
Met uw steun kunnen we de schoolkinderen, de
leerkrachten en studenten van Schoemansdal op
weg blijven helpen. Op weg naar een betere
toekomst!
Iedere bijdrage is van harte welkom en maakt een
groot verschil.
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