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Inleiding
In 2018 zijn de bestuursleden van YEBO twee maal op werkbezoek geweest. Er veel ontwikkelingen
geweest waar we ons als stichting mee bezig hebben gehouden. Ontwikkelingen op het gebied van
het werk van de Youth Facilitator, ontwikkelingen in de school en we hebben twee nieuwe Yebo
studenten aan ons project mogen toevoegen. In dit verlag nemen we u mee in de bijzonderheden
van 2018.
Twee Nieuwe YEBO studenten
Per 1 juli 2018 hebben twee nieuwe studenten het YEBO contract ondertekend. Zij krijgen
maandelijks een studietoelage waarvan zij aan het einde van hun 4 jarige studie een percentage
terugbetalen in het YEBO fonds.
Thobani Lubisi.
Hij is 2e jaars en studeert Bachelor of Accounting aan de Universiteit in
Johannesburg. Zijn ouders zijn al lang geleden overleden en zijn zus
probeert hem te onderhouden. Maar dit is voor haar bijna onmogelijk
omdat zij net voldoende middelen heeft om haar gezin te onderhouden.
Dankzij ondersteuning van YEBO kan hij nu verder studeren.
Mfanukhona Robert Vilakazi.
Hij wil graag ondersteuning voor zijn vervolgstudie Bachelor of accounting Science. Hij komt uit
Swaziland en woont alleen op een kamer in Schoemansdal. Hij doet in november 2018 eindexamen
High school en wil hierna zijn studie beginnen. Hij heeft van de Western Cape University al een
toelatingsbevestiging gekregen mits zijn eindcijfers goed zijn.
Contact oud studenten.
We onderhouden regelmatig contact met onze studenten. Dit heeft diverse redenen. We volgen hen
om te zien wat de effecten zijn geweest onze support en onderhouden contact. Daarnaast zijn de
oud studenten onze ambassadeurs aan het worden en in sommige gevallen besluiten ze over te gaan
tot mentorschap van de nieuwe studenten.
Sanele Is de trotse vader van een jongetje geworden. Sanele start met zijn
Internship in Nelspruit bij het National Biodiversity Institution as Environmental
Educational officer. Ook start hij met zijn masters.

Mtobisi is inmiddels docent life sciences op een middelbare school in Nkomazi. Hij ontwikkelt zich
daar als een gedreven en enthousiaste leerkracht die hart heeft voor de school en
kwaliteit van onderwijs. Hij is inmiddels mentor van nieuwe Yebo Student. Het
mentorschap betekent voor hem dat ze regelmatig met elkaar contact hebben en
hij adviezen geeft. Ook heeft hij onze nieuwe student ondersteund bij het zoeken
naar een juiste laptop voor zijn studie.

Winile werkt als sociaal werker in de regio van Lugebhuta Highschool. Ze is kan de
informatie die we hebben ontvangen over de problematiek onder jongeren en de
hoge werkeloosheid bevestigen. Haar rol voor Yebo is dat ze ons adviseert en helpt

om ingangen te vinden voor verdere hulp aan de jongeren in de school. Tevens kan Dan’sile de
jongeren verwijzen naar Sociaal Werk en dan komt er verdere hulpverlening op gang.
Johan en Thobile met kinderen zijn inmiddels de ouders van twee schattige
jongens. Johan werkt als wiskunde docent op Lugebhuta Highschool. Hij is voor
Yebo de ambassadeur op de school. Daarnaast is Johan mee geweest op
familiebezoek bij een van de nieuwe Yebo studenten. Voor een uitgebreid verslag
over dit bezoek verwijzen we naar de website. De positieve en vriendelijke
houding van Johan zorgen er voor dat hij vertrouwen uitstraalt en hij deelt met
ons zijn ervaringen die voor Yebo behulpzaam zijn op allerlei gebied.

Hlulile geeft ondersteuning aan studenten en is aan het werk als
verpleegkundige. Ze hoopt volgend jaar met een master te starten.

Youth Facilitator
Tijdens het werkbezoek begin 2019 hebben we het werk (over
2018) van de YF geëvalueerd. Haar werkzaamheden zijn van grote
bijdrage voor de school. Dan’sile heeft alles goed georganiseerd en
is goed op de hoogte van de dingen die er spelen. Ze administreert
haar werkzaamheden goed en is zorgvuldig in het bijhouden van
rapportages. Ze doet veel huisbezoeken, geeft kinderen
begeleiding en leidt de “Hope club”. Ze heeft bijvoorbeeld kinderen
geleerd om in kleine schrijfboekjes hun problemen op te schrijven,
aangezien het niet altijd gemakkelijk is om een probleem te
vertellen. Zo nodigt ze de kinderen uit om hun vraagstukken
bekend te maken en kan zijn ze bespreekbaar maken met de
kinderen. Dit heeft een positief effect en er komen steeds meer
kinderen met allerlei zorgvragen bij haar.

Taak Youth Facilitator
Het begeleiden van de vele
kwetsbare, vaak ouderloze
kinderen op Lugebhuta
Highschool. Zij is
vertrouwenspersoon, begeleidt
de kinderen zo nodig naar
sociaal werk, politie, ziekenhuis
en doet huisbezoeken. Het
welzijn van deze groep
leerlingen is merkbaar
verbeterd en de docenten zijn
blij met haar inzet. De YF heeft
een mentor die 2 keer per
maand op school komt ter
begeleiding.

De huisbezoeken die Dan’sile doet zijn belangrijk voor het
welbevinden van de kinderen in de school. Ze brengt een
huisbezoek als een kind ziek is en bespreekt met ouders wat ze er
aan kunnen doen om het kind te helpen en het leren op school weer op kan pakken. Een kind dat
bijvoorbeeld ziek op school wordt brengt ze naar huis en praat met de ouders (indien aanwezig) om
te achterhalen wat er aan de hand is met het kind. Wat ze thuis aantreft daar zoekt ze ook
oplossingen voor. Dat kan zijn omdat er thuis geen goede hygiëne is, het kind zonder ouders
opgroeit, er te weinig bekend is over bepaalde ziektebeelden etc. Haar werk reikt ver en draagt bij
aan het verbeteren van de omstandigheden van de kinderen in de school. Ze is enorm
ondersteunend op de school en haalt ook veel praktische hobbels uit de weg. Ieder die met haar
werkt geeft aan dat ze een aanvulling is voor de school. Het werk van de YF blijkt te werken. Tot nu
toe is het ons nog niet gelukt om het departement van educatie te overtuigen om deze werkwijze als
een belangrijke te zien voor het verbeteren van onderwijs.

Bijdrage van de school
In 2018 hebben afspraken over de betalingen gemaakt, zodat de school bijdrage gaat leveren aan het
werk van de Youth Facilitator. Een van onze sponsoren heeft te kennen gegeven dat de afspraken die
we hebben over de wijze van samenwerking (hand in hand) belangrijk zijn om ook voor het werk van
de YF te effecturen. De doelstelling van Yebo waarin we samenwerken aan onderwijs is voor ons de
reden geweest om dit bespreekbaar te maken met de school. Dit heeft geresulteerd in positieve
instemming en samen hebben we de dit met de school besproken en concreet gemaakt. In het
afgelopen jaar
Gangsterisme
We hebben het gangsterisme als probleem op de school gesignaleerd. Het betreft jongens die dealen
in drugs en bendegroepen die hun machtsstrijd in de school uitvechten. Dit probleem geeft ook voor
de YF beperkingen in het werk. Er domineert onveiligheid in de school hetgeen de aanpak kwetsbare
kinderen. We zijn als partner (stakeholder) betrokken in het actief op zoek gaan naar
oplossingsmogelijkheden om de veiligheid op de school weer terug te laten keren en perventief te
werken in het zoeken van oplossingsrichtingen.
Schoenenactie
In mei 2018 bracht een flitsende schoenen-actie via ons netwerk door middel van e-mail, in 10 dagen
het bedrag voor 80 paar schoenen bij elkaar. Voor een groot aantal leerlingen is (uniform)schoenen
kopen niet weggelegd. Tijdens het werkbezoek zijn de schoenen aangeschaft en uitgedeeld door
Dan’sile en ons. Geweldig voor diegenen die hiervoor in aanmerking komen en ze worden met grote
dank aanvaard. Nu gaan ook deze leerlingen weer met schoenen aan naar school. Belangrijk voor
hun gezondheid, ontwikkeling, zelfvertrouwen en motivatie.

