
 

 

  

Born in Africa deelde op 13 maart 2014 130 fietsen uit aan leerlingen van Wittedrift Primary School. 
We zagen vele blije gezichten… 
 

Elke ochtend zien de bewoners van Wittedrift op weg naar hun werk een kolonie kinderen met een brede 
glimlach op het gezicht naar school fietsen. De fietsen werden gedoneerd door Rotary Stuttgart International 
en Rotary Club Düsseldorf-Schlossturm. Het project was het geesteskind van Klaus Schuler uit 
Duitsland, erelid van BIA. Hij benaderde Isabelle in 2013 met het plan, waarbij hij zou zorgen voor fietsen die 
BIA dan mocht verdelen onder leerlingen voor wie de verplaatsing van thuis naar school moeilijk is. In       
Wittedrift is dit probleem het grootst, vandaar dat Born in Africa (BIA) besliste de fietsen daar uit te delen.  

 
 
 

Nieuwsbrief 
M E I  2 0 1 4  V O L U M E  3 0  

Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als           
rolmodellen in hun gemeenschappen. Dit willen we doen door educatieve en sociale ondersteuning te        

bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen uit achtergestelde gebieden  
in de Bitou-streek in Zuid-Afrika. 

Als we samenwerken 
loopt alles op (twee) wieltjes! 
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30 kinderen hadden nog nooit gefietst The container is nu een fiets reparatie winkel. 

Baie Dankie 



 

 

Het fietsenproject 

Er zijn verschillende facetten binnen Born in Africa als  
organisatie, waarvan de combinatie ervan het succes van 
het programma verzekert. Hieronder kan u een korte 
beschrijving vinden van hoe het net allemaal in zijn werk 
gaat. 
 

Eerst en vooral vormt het financieel peetouderschap            
programma de ruggengraat van onze organisatie.          
Momenteel hebben we 400 kinderen in het BIA-programma. 
Peetouders ondersteunen een kind door jaarlijks 300 Euro te 
betalen. Op regelmatige basis zorgen wij er op onze beurt dan 
voor dat deze peetouders feedback krijgen over de vooruitgang 
van het kind. We sturen hen vervolgens ook foto’s en informatie 
op over de extra activiteiten die BIA voor hen organiseerde. 

Onze 400 BIA-kinderen samen op de foto voor ons tienjarig 
bestaan 
 

Bij de start van elk nieuw schooljaar krijgen alle kinderen een 
volledig nieuw uniform van ons. Van hen wordt verwacht dat ze 
zowel aanwezig zijn op het educatieve kamp, als op elke 
vakantieuitstap die door BIA wordt georganiseerd. Elk kind valt 
onder de leiding van een mentor, die hen doorheen het   
volledige schooljaar voorziet van naschoolse groepssessies.  

 
 

 

Ook nam BIA drie assistent-leerkrachten aan, die voltijds 
werken met de leerlingen om hun basisniveau taal en rekenen 
te verbeteren. Naast het BIA-personeel zijn er ook de vrijwil-
ligers die de educatieve activiteiten voor de kinderen naschools 
aanvullen. Zo zijn er onder andere de huiswerkklassen, muziek-
lessen, computerlessen, sportlessen, naailessen, zwemlessen, 
lessen over spreken in het openbaar en loopbaanbegeleiding.  

Voortgezet onderwijs is een ander belangrijk aspect 
van ons programma. Het is ons doel om onze BIA-kinderen 
te voorzien van de vereiste vaardigheden en opleidingen 
om hen zo succesvolle jonge volwassenen te laten worden. 
Daarom begeleiden en moedigen we hen aan om te     
studeren aan technische scholen, hogescholen of         
universiteiten - dit naargelang hun interesses en            
capaciteiten. Momenteel zijn er 20 BIA-studenten die 
verder studeren en waarvan hun kosten opmerkelijk hoger 
liggen dan deze van de gewone BIA-leerlingen.   
Logischerwijze betekent dit ook dat ze dan meer     
peetouders toegewezen krijgen, of dat we beroep doen op 
andere sponsering, van bedrijven, van serviceclubs of van 
scholen. Via hun bijdrage aan het BIA-studiebeursfonds 
geeft deze sponsers de peetouders zo mede de garantie 
dat hun petekind, in aanvulling van hun blijvende           
persoonlijke steun, verder kan studeren. 

Bovendien is er ook nog een ouderschapsprogramma, 
waarbij we hand in hand samen willen werken met de   
ouders van onze BIA-kinderen, om hen zo te kunnen    
verzekeren van de vooruitgang van hun kinderen. We   
organiseren ouderavonden en workshops. Daarnaast doen 
we ook minimum drie huisbezoeken per jaar. Tijdens deze 
huisbezoeken informeren we hen ook ook over het op-
maken van een financieel budget, HIV/Aids, alcohol- en 
drugsmisbruik en huishoudelijk geweld. Verschillende   
ouders in het programma hebben intussen zelf ‘safe    
houses’, huisbakkerijen, naaiateliers opgericht, en één 
groep exporteert zelfs al overzees! Hun zaak ligt in de 
Crags en ze noemen zichzelf “Siya Phambile”, vertaald als 
“samen gaan we vooruit”. Ze vervaardigen handgemaakte 
juwelen met kralen.  

BEN BIKES in Kaapstad assisteerde het bedrijf DB Schen-
ker bij het faciliteren en sponsoren van het transport van 
de 12 meter lange container met de 180 fietsen, en dit dankzij 
Stephan Strauss. Achter de schermen bereidde BIA de 
kinderen voor met intensieve fietslessen en                 
veiligheidsinstructies. Dank aan Deon van Plett Sports, Loes en 
Marnix Hellemans en Kitty en Kees Van Helbergen voor de     
sponsoring van 130 fietshelmen en –sloten. 

De fietsen werden overhandigd op 13 maart 2014 op de 
lagere school van Wittedrift tijdens een feestelijke receptie 
waarbij directeur Chalmers eer betoonde aan BIA. Ate Bos 
van Rotary Plettenberg Bay hielp met de opstart van de fiets 
reparatie winkel. Deze wordt nu uitgebaat door een inwoner 
van de gemeenschap zodat hij een inkomen heeft. Veel 
dank ook aan Dr. Reinhard Schydlo en Nike Better World 
voor hun assistentie en aan de gemeenschap van Green 
Valley om het project met open armen te verwelkomen. 

 
We moeten ook de gemeente 
en dienst verkeer van Bitou 
bedanken: zij plannen immers 
de aanleg van een fietspad 
om de veiligheid van onze         
fietsertjes te verzekeren. 
 
 

Born in Africa - Hoe doen we het?  

We hebben momenteel 20 studenten in ons programma 
voortgezet onderwijs.  

Mentor Catherine  
tijdens een  
Groepssessie met  
‘haar’kinderen 

De moeders  
in hun  
kralenwinkel 



 

 

VRIJWILLIGERS om trots op te zijn! 

Werken als vrijwilliger is een verrijkende levenservaring. Dit geldt zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie 
die er de vruchten van plukt. Het succes van Born in Africa steunt op de inzet van onze fantastische vrijwilligers in 
Plettenberg Bay en in België, Nederland, Duitsland en Noorwegen. Deze vrijwilligers leggen zich toe op allerlei taken. 
De meesten zijn actief op het vlak van educatie en sociale activiteiten, waar ook onze belangrijkste focus ligt.        
Naschoolse programma’s zoals huiswerkklassen, andere educatieve activiteiten en sportactiviteiten; lesactiviteiten 
zoals lezen, schrijven en ICT-vaardigheid: het is slechts een greep uit de vele dingen op ons dagprogramma. 

 

Samen kunnen we een verschil maken! 

  

 
Hallo iedereen, mijn naam is Jolien Nijs. Ik studeerde in 2012 af als interieurarchitect en 
behaalde na deze studies ook een specifieke lerarenopleiding. Mijn grote droom was om 
vrijwilligerswerk te kunnen doen voor een sociaal project waar ikzelf ook echt in      
geloofde. Door er met mensen over te praten, leerde ik BIA kennen. Drie keer per week 
help ik de leerkrachten van Graad 1, 2 en 3 in ‘Crags Primary School’ mee met lifeskills 
en  individuele begeleiding aan kindjes die niet goed kunnen volgen tijdens de les.          
Naschools begeleid ik samen met Lore K. ook de huiswerk- en kunstklassen. Ik ben BIA, 
mijn vriend en familie heel erg dankbaar voor deze geweldige kans die ik van hen krijg. 

Born in Africa kreeg dit jaar bezoek van dokter Edwin Demuynck en zijn lieftallige 
echtgenote Annie. Hij verleende bereidwillig zijn diensten als neus-, keel- en oorarts 
en onderzocht meer dan 300 BIA-kinderen. Hij bracht zijn dagen door op de 
verschillende scholen en brak zo zijn persoonlijke record voor het aantal             
consultaties per dag! Dit was een fantastisch initiatief, ook omdat hij verslagen 
schreef van de resultaten en diagnoses, en met de te volgen behandeling. Hiermee 
kunnen de patiënten naar de kliniek voor hun behandeling of medicatie.  
 

De dokter en zijn vrouw maakten op deze manier ook uitgebreid kennis met BIA, de 
medewerkers, vrijwilligers en kinderen: ze maakten immers deel uit van wat we 
dagelijks doen. We waarderen de tijd en energie die ze investeerden in de          
verbetering van het welzijn van onze BIA-kinderen. Empathie en de bereidheid te 
helpen kunnen zo’n positieve impact hebben! 

Op onderzoek bij Dr. Edwin Demuynck ... 

Mijn naam is Loes Dhelft. Ik ben    
geboren in Knokke-Heist en woon 
na 21 jaar nog altijd met evenveel   
plezier in de prachtige badstad. Ik 
ben een derde jaar student 
Toegepaste Psychologie aan      
Howest, Brugge. In februari ben ik in 
Zuid-Afrika aangekomen om hier 
vier maand stage te lopen bij Born in Africa. Ik ben het 
meeste actief in Kranshoek op de lagere school. Daar geef ik 
life skills aan graad 1 tot 4, help er in de klassen, verzorg er 
de     huiswerkklas voor de BIA-kinderen van graad 2 en 3 en 
leer de BIA-kinderen van graad 6 fluit spelen. Ook krijg ik de 
kans mee te gaan op huisbezoek. Dit zijn steeds fasciner-
ende, leerrijke en confronterende maar ontzettend fijne          
ontmoetingen.  

Mijn naam is Lore Kriekemans. Ik ben 

25 jaar oud en afkomstig uit Genk. Ik 

ben vorig jaar afgestudeerd als master 

Biologie en heb daarna een specifieke 

lerarenopleiding gevolgd. Voordat ik 

aan het serieuze leven begin, ben ik 

mijn droom aan het verwezenlijken in 

het prachtige Zuid-Afrika. Gedurende vier maanden werk 

ik als vrijwilliger voor Born in Africa in de Crags. Daar 

organiseer ik samen met een andere vrijwilliger         

individuele bijlessen, huiswerkklassen, knutsellessen en 

turnlessen. Ik haal enorm veel voldoening uit deze 

leerrijke ervaring en ben Born in Africa en mijn ouders 

erg dankbaar voor deze kans! 

 



 

 

Muziek in de oren 

Zwemmen is fijn! 

De BIA-kinderen van graad 9-12 beleefden alweer een 
schitterende kampervaring. Twee kampen vonden tot nu 
toe plaats in Tharfield Estate in Harkerville, waar 80 
kinderen aanwezig waren. Spelenderwijs leerden de 
kinderen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen als 
team building, leiderschap, vriendschap, de gevaren van 
alcohol en drugs, relationele en seksuele vorming en 
zoveel meer. Deze vrij zware onderwerpen werden op 
een ludieke manier aangebracht zodat de kinderen     
leer- en groeikansen konden ervaren. 

  

 
 
 
 

 

Educatieve Activiteiten 

Plezier op kamp 

Er gaat niets boven de klank van  
muziek die uit een klaslokaal komt, en 
zeker als de klas geleid wordt door 
een BIA-vrijwilliger! Loes Dhelft, een 
Belgische vrijwilligster, ontwikkelde 
een lessenreeks rond muzikale 

opvoeding voor 20 BIA-leerlingen van het 
6de leerjaar van de Kranshoek lagere school.   
 
We weten dat klanken en woorden essentieel zijn 
voor de ontwikkeling van kinderen, en muziek helpt 
deze aangeboren kennis verder verwerven. Daarom 
is BIA heel enthousiast over de lessen van Loes.   
De leerlingen hebben noten leren lezen en geleerd 
om op een blokfluit te spelen.  

Naaldwerkklassen 

Karien Malan, de marketing- en computerexperte van BIA, 
startte onlangs met computerlessen voor de BIA-kinderen van 
graad 7, 11 @ 12 in Kranshoek.  
 

Zoals iedereen weet is er geen ontkomen aan: computers 
spelen een grote rol in de maatschappij, en het is dus erg 
belangrijk voor onze studenten om deze vaardigheden onder 
de knie te krijgen tegen hun afstudeerjaar (graad 12). De   
computerlessen zullen de leerlingen hele goede                         
basisvaardigheden in ICT meegeven. 

Deze keer was het de beurt aan de kinderen van graad 2
-7 van de lagere school van Wittedrift om zwemlessen te 
volgen. Belangrijk om te weten is dat de meeste van de 
40 kinderen die met de lessen startten, nooit eerder in 
een zwembad hadden gezwommen.  
 

Na 12 zwemlessen zagen we een 
enorme vooruitgang. Na de    
lessenreeks werden de kinderen 
getrakteerd op een uitstap naar 
het strand, waar ze ook nog    
informatie kregen van de redders 
en Sea Rescue. Dank aan      
Adventure Land voor het gebruik 
van het zwembad en we zijn altijd 
dank verschuldigd aan Lief en Ivo 
De Bisshop uit België voor de 
ondersteuning van het    
zwemprogramma. 

Word, Excel, Grieks voor jou? 

Kinderen halen er veel voldoening uit als ze zich creatief   
kunnen uitdrukken. Amanda Allum, een bijzondere dame, 
benaderde BIA begin dit schooljaar met het aanbod om de 
BIA-kinderen te leren naaien. Toen werd besloten dat de BIA-
kinderen van graad 4-5 deze creatieve naailessen zouden 
krijgen.  
Tot hiertoe maakten de meisjes prachtige handgenaaide   
tassen en de jongens werken aan hun pennenzakken.   
Amanda leert hen allerlei naaistijlen aan en moedigt tegelijk 
hun creativiteit aan. 

Born in Africa trok met 100 leerlingen van Plett Secondary 
School (graad 7-12) op uitstap naar het politiestation. Daar 
leerden ze waardevolle lessen over de gevolgen van      
criminaliteit, over het leven van een politieman en over hoe 
het voelt om in een cel te zitten. Daarna gingen we naar het 
strand om te zwemmen, te relaxen en een hapje te eten. 

Uitstap naar de politie 
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Wittedrift High update 

Voortgezet onderwijs: onze meubelmaker 

  

 
 
 
 

 

We spraken af met deze jongeman op zijn internaat,     
Olympia, op een regenachtige woensdagmorgen. De regen 
kon echter zijn geestdrift niet temperen! 
  
Hallo Gino. Vertel ons eens iets over jezelf. 
Wel, ik ben 17 en ik hou van houtbewerking. Dat is ook mijn 
belangrijkste opleidingsonderdeel. Ik volg theoretische  
vakken en houtbewerking. Thuis verzamel ik stukken oud 
hout en daarvan maak ik meubels en dergelijke. 

Na het eerste semester van schooljaar 2014 zijn we erg blij 
met de vooruitgang van 9 nieuwe studenten uit de     
verschillende gemeenschappen van Plettenberg. Ze hebben 
zich allemaal goed aangepast en ingewerkt. We sponsoren 
nu in totaal 28 studenten aan Wittedrift High met een  
volledige studiebeurs. Onze studenten zitten door de week 
op internaat zodat ze ook van de buitenschoolse activiteiten 
kunnen profiteren. Hierdoor kunnen ze op hoog niveau  
meedoen aan culturele en sportieve activiteiten. 

Judy Mintoor is al jaren deel van het 
BIA-programma. Ze is een alleen-
staande moeder en studeert via Unisa 
om leerkracht te worden terwijl ze werkt 
als assistent-leerkracht. Ze droomde 
ervan uit het hutje te kunnen verhuizen 

waarin ze woonde met haar zoon, en een eigen huis te   
hebben. BIA ontving geld en middelen van allerhande   
sponsors waarmee we voor haar een nieuwe thuis hebben     
kunnen bouwen. 

 

Als je terugblikt op je leven tot nu toe, wat is dan de 
meest uitdagende situatie waarin je je hebt bevonden? 
Toen ik op de lagere school van Kranshoek zat was ik niet 
goed in theoretische vakken, en werd ik vaak door 
medeleerlingen geplaagd. Dat was een moeilijke periode 
voor mij. 
 
Welke dromen koester jij voor de toekomst? 
Ik zou op een dag mij eigen zaak in houtbewerking willen 
starten in Plettenberg Bay waar ik bijzondere houten meu-
bels kan maken voor mensen. Op die manier hoop ik mijn 
creativiteit te kunnen uitleven in de spullen die ik maak. 
 
Heb je advies voor andere jongeren? 
Natuurlijk! Ik zou tegen alle jonge mensen willen zeggen 
dat je één kans hebt. De mijne ligt bij BIA en ik heb ze 
gegrepen, en kijk waar ik vandaag sta. Ik ben een         
gelukzak! 

 

Dromen kunnen uitkomen 
Sinds de start van het Dream in Africa-project in april 2013 heeft Born in Africa elke maand 2 dromen helpen        
verwezenlijken. Het is fantastisch om zoveel dromen te zien uitkomen en we genieten van de lach op de gezichten 
van de kinderen, waarin de hoop wordt weerspiegeld die opflakkert in hun hart.   “Dream It...Believe It...Achieve It!” 

Judy’s droomhuis 

Skate boards 

Kook– en gitaarlessen.  

In deze editie van de nieuwsbrief interviewen we één van onze succesverhalen: succes in de zin van niet 
opgeven, altijd enthousiasme tonen en op en top toegewijd zijn. Gino Luiters uit Kranshoek is onze ster 
deze  keer. Gino woont samen met zijn moeder en twee broers, Shane en Doné. Hij heeft nog een oudere 
broer en twee zussen, maar zij zijn onlangs het huis uit getrokken. De financiële situatie van de familie is 
tragisch: zijn moeder is werkloos en lijdt aan zware astma, zodat ze een kleine tegemoetkoming als 
gehandicapte ontvangt voor de zorg voor haar kinderen. Daar komt het gezin niet ver mee, en daarom 
neemt BIA de kosten voor Gino’s studies op zich. 

Drie jongens uit Kranshoek, Kabelo, Kathelo 
en Aldain, wilden graag hun eigen skate-
board en uitrusting, om met hun vrienden 
samen hun favoriete hobby te kunnen      
beoefenen. BIA vond dit een prima droom om 
te realiseren, omdat dit een manier voor hen 
is om aan lichaamsbeweging te doen terwijl 
ze zich amuseren. 

Elze, Tanya, Tiffiny, Danielle en 
Rayneesha, wilden leren koken 
zodat ze maaltijden kunnen      
bereiden voor hun gezin. Ze kregen 
elk 4 lessen en leerden brood en 
pastei bakken, eieren op      
verschillende manieren klaarmaken 
en pasta en groeten bereiden. 

Jaimie-Lee, Jose, 
Nazli, Sandy en Sjang-
Sju droomden ervan 
gitaar te spelen en hun 
eigen  gitaar te hebben.  
 

Born in Africa hielp hen 
op weg om deze droom 
waar te maken! 



 

 

           Gelukkige verjaardag!   

 

MENTORS IN ACTION AND MEETING 

MEI  

3 Lauren Camphor, Darchen Damonds / Skuy 

7 Mervin September 

8 Sharne Christoffels, Shanice Davids, Suwaida Groot boom 

11 Tracey Thombe 

13 Thumurney Davids, Ayesha Baartman 

15 Charnell Ockhuis, Donovan Paulse, Jemiell Witbooi 

16 Karabo Mphafa, Kimberley Plaatjies 

17 Maroshaan Blaauw 

18 Lucille May 

19 Chemonique/Themba Malgas 

20 Nolin Jordaan 

22 Katleho Modise, Angelique Abrahams, Ivan Smith 

23 Thansoneria "Kally" Blaauw 

25 Luciano Louw 

27 Rashied Adams 

30 Marcellino (Lino) Ruiters, Nicole Christoffels 

31 Tarric Davids 

 

JUNI 

1 Cameron Windvogel, Britney Oraai, Hillion Davids 

3 Angone Smith 

4 Megan Myburgh 

6 Anja Branders, Breyton Lourens 

7 Mandy (Malibongwe) Mngomezulu 

8 Shenise Stuurman 

9 Tamia Oliphant 

10 Danielle Damonds  

11 Leshwin Barnardo, Monique Bailey 

13 Zoe Willems 

15 Breyton Paulse 

16 Clevorne Barnardo 

17 Suzette Vaaltyn, Micalyn Gysman 

18 Keashwin Samuels 

20 Narswhin Jacobs 

21 Shamiella Ruiters, Kimberley Palmer 

21  Meghan Barnardo, Shanita Le Fleur 

23 Alyonay (Lindsay) Cloete 

24 Granville Cloete 

26 Esme Philander 

28  Antonio Aaron, Torique (Christopher) Steward 

 

 

Tijdens de eerste periode van 2014 verrijkte ons             
mentorenteam (Sarija, Marita, Catherine en Belinda) de 
harten en geesten van de BIA-kinderen door hen tijdens de 
groepssessies 2 thema’s, aangepast aan de                 
leeftijdscategorieën aan te reiken. De jongsten leerden over 
het menselijk lichaam en hygiene. De oudere kinderen    
gingen graven in de donkere kanten van onze geest en 
leerden over depressie, een belangrijk thema omdat tegen-
woordig vrij veel jongeren ermee te maken krijgen.  

JULI 

1 Megan Vaaltyn 

2 Justine Links, Matuschka "Tussy" Oliphant 

3 Savasio McClean 

4 Zoe Karnie 

6 Simone Kamfer, Courtney Klazen 

7 Tameryn Zondage, Fazela Kiewiets 

8 Claudene Windvogel 

9 Joslin Sam, Chardonay Philander 

10 Danielle Sputa 

11 Maria / Vuyelwa Bonase 

13 Casuraan Blaauw 

16 Jaydine Constable 

18 Emodean van Rheede  

24 Rosline Blouw 

25 Zanelle Kamm 

27 Meredy Salmans 

28 Angelo Abrahams 

28 Thoman Roman, Jaime-Lee Mouton 

29 D'vandre Oliphant 

30 Rickell Williams 

31 Ashlene Wildeman 

31 Dezire Williams, Chloe Krigga 

 
AUGUSTUS 

1 Sibahle / Jessica Thobela 

2 Anetta Luyters, Eunica Jones, Camrin Jacobs, Ellen Kleinsmidt, 
 Rohlene Jansen 

3 Mercia Hendricks 

4 Roslin Kerspuy 

5 Renesha Van Wyk, Nasiphi Mbukulu 

6 Shavon Prins, Rubaine Arendse 

8 Shaun / Beertjie Kham, Jody-Ann Mapondo 

10 Roxanne Olivier, Burton Kam 

11 Rouvay Powie, Guillermo Windvogel 

12 Estee Quinch, Embrochia Zondage, Marshell Brendon Williams 

13 Sjang-Shu Jordaan 

18 Merilene Hartley, Roxanne Davids 

19 Anastacia Olivier 

21 Myraldine Brown 

23 Lorenzo Baartman, Jason Plaaitjies 

25 Alexis Zeng, Danika Julies, Charde Martins 

26 Mariska Plaaitjies 

28 Vio-nett Van Rensburg, Lucian Attwood 

31 Tamryn Attwood  

Het BIA-team stelde de activiteiten van dit jaar voor met 
een PowerPoint presentatie aan de enthousiaste ouders, 
die het altijd leuk vinden hun kinderen op het grote 
scherm te zien! 

Mentors Oudervergaderingen 

380 uniformen, compleet met schoenen en rugzak, 
werden dit jaar aan de trotse nieuwe eigenaars      
uitgedeeld. 

Huisbezoeken 

Huisbezoeken zijn een essentieel 
onderdeel van onze werking. Op die 
manier blijven we op de hoogte van de 
omstandigheden waarin de jongeren 
leven en houden we contact met de 
ouders. 

Uniformen 



 

 

BAIE DANKIE! 

 

Grote dank aan de volgende clubs voor hun donatie: Rotary club Asse, 
Rotary Meise, Rotary Geraardsbergen, Lions Club Lokeren, Rotary club 
Wolvertem  

Jo en Hilde De Baets verzamelden met de toneelvereninging ’t 
Meibloempje’ uit Zottegem een mooi bedrag in voor BIA. Dank 
aan de club. Doe zo verder.  
 

Onze vrijwilligster Nele Schroyen is niet enkel onze trouw 
vertaalster voor BIA, maar was heel actief met de leerkrachten van 
Agnetendal aan het zingen ter fundraising voor BIA bij de 
wereldbeurs in Peer op zaterdag 23 november 2013.  
 

Dank U Sharon en Joost Schuil- Helderson voor de steun aan de 
computerklassen. Dankzij jullie kunnen wij nu wekelijks lessen 
geven aan de humaniora kinderen uit Kranshoek. Wat een grote 
voorruitgang die we al zien. Baie dankie. 
 
Dank aan Lief en Ivo De Bisschop van Idee Consulting cvba voor 
de sponsoring van het zwemprogramma. Grote dank hiervoor. 
 

Onze Nederlandse vriend Jan Noordegraaf was de gastspreker bij 
de Wageningen Academy en schonk een mooi bedrag van 720€. 
Nogmaals grote dank peetpa Jan.  
 

Dr Reinhard Schydlo en zijn vrouw Doris organiseerden    
tijdens hun verblijf in Plett een verjaardagsfeestje voor Reinhard. 
Alle schenkingen gingen naar BIA voor het studiebeursprogramma. 
Dank U wel lieve BIA vrienden van Duitsland. 
 

Grote dank aan KBC bank en verzekeringen, Fred & Frans voor 
de handige pennen en t-shirts voor de kinderen. Ze komen goed 
van pas. Dankie! 
 

De VZW Geuzenhoek uit Horebeke organiseerde onlangs een 
heus Geuzenfeest. De opbrengst van 1000€ ging naar BIA. Grote 
dank hiervoor. 
 

BIA was ook deel van de ‘Music For Life’ fundraising campagne in 
december. Dankzij dit groot initiatief van de Koning Boudewijn 
Stichting en Studio Brussel, werd BIA in de kijker gezet. De   
luisteraars mochten een keuzeplaat aanvragen bij Studio Brussel 
en hiervoor deden zij een storting tvv BIA. 
 

Kitty en Kees Van Helbergen vierden onlangs het verjaardags-
feest van Kees. Met de donaties die zij kregen van de feestgangers 
en de extra donatie van Loes en Marnix Hellemans werden de 
helmen en nummersloten aangekocht. Grote dank hiervoor. We 
mogen ook niet Nike Better World (Nike ELC in Laakdal) vergeten 
te danken. Met hun competitie won BIA een mooie prijs. Met deze 
prijs konden we de kosten dekken voor het organiseren van het 
fietsenproject. Dank U Mieke Geypens om BIA bij Nike aan te 
brengen en dankzij uw mooie speech de prijs in de wacht nemen! 

Dank voor de vrije giften: M. J. Wolter, fam. Kurth, Agten-De Baets, M. Bastiaensen, E Vanderheyden, Delhaize Marie-Paule, T. Noukens, 

Vliegen-Goris, Dutra SA, S. Goormachtig, L. Neyens, E. Coenen, R.J.M. Titulaer, J. Bernete-Diaz, M. Iacutone, L. Westhoven, A. Roex, Roex-Damoiseaux,    
T. Campisani, V. Hungenaert, Konings-Dauwe, I. Zimmerman, Steenaerts-Deprez, T. Elsen, De Smet-Matthys, G. De Smul, Peuters-Peuters, Peddoni-
Cherchi, Goormachtig, A.F.Brokmann, M.H.A.Jutten, Meijssen-Bruwiere, M. & C. Maddelena – Delforche, K. Heidemarie, Willekens-Sliepen, C.Brooks, Luc 
Van der Linden, M. Hillemans , F. Van Laer, R. Goossens, F. Peersman, R. Nanivadekat, Maria Bergen, Peggy Van Est, Business Connected BV, Schuil – 
Henderson, J. Van Den Bossche, De Smet-De Meyer, D. De Beule, Leers P. en Co BVBA, Geertrui Desmet, L. Sanfilippo, AM. Six, JF. Vandenberghe, 
A.Vandeweyer, Sirolo BVBA, Clerckx-Jamar, M. De Mol, H.Ballon & Partners BVBA, Crombe-Dierickx, Coolen Sylvain, Devos-Vandevyvere, Keupers Hilda, H. 
Anna Koch, Gilbert Verrijt, M. De Meyer, Cuypers-Theuwissen, Claeys-Van Damme, Derkinderen-Verbruggen, I. Haelvoet, OLV Instituut, Hendrix-Vanmuysen, 
L. Vankelecom, H. Vanhoudt, Stroker; Stad Peer, Gemeente St-Lambrechts Woluwe,  

Prachtige initiatieven! 

Dank u familie Verschuren van de organisatie: ‘Computers for 
Africa’. Dankzij jullie hebben we nu 10 computers, een printer en 
3 laptops gekregen. Dit zal een groot verschil maken in de 
opvoeding van onze BIA kinderen.  

Onze dank gaat ook uit naar Dolf Wieërs en de vzw Grauwzusters 
uit Hasselt voor het opknappen van de computerklas en het    
programmeren van de computers. Wat een grote hulp!  

Ook in Noorwegen staan ze niet stil met de fundraising. O.l.v ons 
BIA bestuurslid Toralf Nordbotten werd een golfdag          
georganiseerd. De opbrengst van meer dan 3000 Euro ging naar 
het studiebeurzenproject. Grote dank Toralf en het Noors team 
voor je uitbundige toewijding aan het BIA project. Grote           
appreciatie.  

De lieve Limburgse peetouders van Kyle Lottering, Luc, Monique 
en Patricia Scheepers – Manshoven hielden een feest met hun 
G.I.B.C. Vriendenkring en S.V. Limburgia Hasselt tvv BIA. De 
opbrengst van de tombola was meer dan 600 euro en 12         
voetbaltruitjes werden geschonken. Baie dankie 

Een andere lieve peetma, Mia Vanhoudt viert in september 2014 
haar 60ste verjaardag. Ze vraagt aan alle feestgangers om een 
steentje bij te dragen aan het tuin- en groetenproject die in mei 
van start gaat. Wat een mooi initiatief.  

Dank aan ING bank voor de mooie schenking van 1000 euro voor 
de stemprijs en 10 000 euro voor de juryprijs. Door dit pracht  
initiatief kunnen we heel wat studenten vooruit helpen met hun 
toekomst.  

Dank u familie Seeuws en Smet verzekering, voor uw jaarlijkse 
bijdrage aan het studiebeurzenproject.  

De hele december maand werd er een grote 
carwash actie gehouden door Guy,    
Jacqueline en Johan Proost en zijn super 
team door XL Carwash uit Kontich voor de 
studenten van BIA. Heel veel doekjes om de 
auto te wassen werden verkocht voor het 

goede doel. Dank voor dit pracht initiatief.  

 

Klaus Schuler, op de foto links met Isabelle,ontving zijn BIA erelidmaat-
schap tijdens zijn bezoek in Plettenberg Bay. Dank voor alle steun Klaus. 
Ook onze Nederlandse vrienden zie foto rechts: Kees & Kitty Van          
Helbergen en Loer & Marnix Hellemans kregen het erelidmaatschap voor 
hun jarenlange inzet. In het midden van beide koppels kan je Remi De   
Backer, de trotse BIA voorzitter van Zuid-Afrika terugvinden.  

Dank voor de maandelijkse donaties: Tinneke en Joost Bogaert-Verlinden, Victor Poelmans-Lambrights, De Schouwer Henri en Martine, 

Fons Cools, Meeus-Verheyen, Moers-Scheepmans,Marc en Roos Hollanders, Yvan Vandenabeele, Gilbert Verheecke, Van Steertegem-De Temmerman, 
Leona De Smet, Van Den Eynde- Lemmens, Geert & Sandra Vandermarliere, Rosa Flamand, Hans Vermeersch, Moers-Scheemans, Noor Hallegraef 

Dromen komen uit dankzij:  
Judy’s huisje: De Triangel school Beuningen, Jozef en Adrie Wiegers, 
Henk Oerlemans, Geert en Mien Loeffen en het Nederlandse BIA team 
De gitarendroom: Jane Bradley, Liesbeth & Chris De Handsetters, 
Matti Emondts 
De kookdroom: Mrs. Andri Combrinck and Ton & Cora Coenen  
De bureau, bedden en linnen droom: school VBS Westkappelle – 
Duinberen  

 

Karen Konings, overleed op 14 december 2013. Eén 
van haar wensen was om geen bloemen en kransen op 
haar graf te leggen maar eerder een donatie te  geven 
aan Born in Africa. Met de donatie wenst ze haar pete-
kind Antonio, zijn familie en de studenten van BIA een 
betere toekomst toe. Dank U Karen voor alle hulp.  

Je bent een onvergetelijke peetma.  



 

 

 

Deze nieuwsbrief was samengesteld door Elke Ijzerman, Nele Schroyen, 
Karien Malan, Belinda Coram & Isabelle De Smul–Brink. 

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere geïnteresseerden 
 

Als u iets zou willen organiseren voor Born in Africa kan u altijd contact opnemen met Georges De Smul of Remi De Backer. Zij   
zullen u met plezier vrijblijvend een bezoekje brengen om extra informatie te geven. Contacteer hen gerust! 

Paul Harris Award 

Born in Africa valt in de prijzen 

Heel veel dank aan Jaak Leenknegt, ons nieuwe BIA-
bestuurslid, voor het onafgebroken promoten van BIA en 
dank aan al onze trouwe vrienden voor het verzekeren van 
de 5de plaats van de online ING Solidarity Award. 
 

Naast de online wedstrijd 
beoordeelde de ING-jury ook de 
650 deelnemende Belgische 
NGO’s. BIA kwam eruit als     
favoriet, omdat we volgens de jury 
het meest geloofwaardig waren 
op het vlak van impact op de ge-
meenschap, originele ideeën en 
de implementatie van onze    
strategie. We ontvingen hiervoor 
10,000 Euro aan fondsen die 
zullen gebruikt worden voor het 
sudiebeurzenprogramma. 

 

Tante Rita bouwt aan een betere toekomst 
Eerst en vooral wil BIA Rita De Smul, Tom Vermeir, Bart Laureyns, Griet de Graeve en Christine de Meuleme bedanken voor hun 
ongelofelijke inspanningen om geld in te zamelen. Dankzij dit geld kon Siya Phambile, de onafhankelijke kralenshop, de 
noodzakelijke werken uitvoeren om hun winkel en atelier uit te breiden. De uitbreiding werd ingehuldigd tijdens een ceremonie 
waarop BIA, sponsors en vrienden aanwezig waren. 

Georges De Smul,  
chairman BIA Belgium  

& Jaak Leenknegt at BIA 
corporate fundraiser 

Isabelle De Smul- Brink, de 
algemene coördinator van BIA 
ontving een groot eerbetoon op 
28 november 2013 tijdens een 
gala van Rotary.  
 
Ze kreeg de Paul Harris        
Fellowship award uit handen van 
Rotary District gouverneur Vyv 
Deacon. De “Paul Harris Fellow” 
is de manier waarop Rotary zijn 
appreciatie uitdrukt voor een 
substantiële bijdrage aan      
humanitaire en educatieve    
programma’s. 
 
Proficiat, Isabelle! 

Isabelle De Smul - Brink met 
Rotary District  

Gouverneur Vyv Deacon 

Van links naar rechts: Maria & Lea (winkeleigenaars), Adje Bos (ateliercoördinator), Isabelle De Smul-Brink en ‘tante’ 
Rita voor de nieuwe winkel; tante Rita, trots op de dames; het Siya Phambile-team bij de opening 

ING Solidarity Award 


