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De donkere wintermaanden laten mij ver-
langen naar Zuid-Afrika, waar nu de zon 
uitbundig schijnt en waar ik twaalfjaar lang 
(1948 - 1960) van heb genoten.
Echter, heimwee naar warmte en een schit-
terende natuur, wordt tegelijk overschaduwd 
door zorgen rondom de mensen die er wo-
nen en niet in staat zijn voor zichzelf op te 
komen en te bouwen aan een land waar 
vrede en rechtvaardigheid heerst.

Adieu
Zo is de gemeenschap die we vinden in Montagu - Ashbury, het werk-
gebied van de Stichting Nieuwe Horizon.
Vanuit bewogenheid vol inzet, liefde en trouw doet de Stichting daar 
prachtig werk. Geënt op christelijke naastenliefde.
Aan moeders en vaders, kinderen en studenten worden mogelijkheden 
aangeboden op hun weg naar meer zelfstandigheid en zelfrespect.
Vier jaar lang mocht ik als voorzitter van het bestuur daar aan meewer-
ken en met mijn ervaring het werk van de Nieuwe Horizon ondersteunen. 
Vanaf januari 2018 heb ik deze functie beëindigd, want de 88 jaar die 
ik persoonlijk achter de rug heb noodzaken mij met deze taak te stop-
pen. Het is tijd voor een nieuwe voorzitter: jong, betrokken en energiek.
Met het huidige bestuur was het uitstekend samenwerken. Ik wens hen 
moed en kracht om door te gaan. 
U allen, lezers van de nieuwsbrief, donateurs en medewerkers sterkte 
en Gods zegen voor de toekomst. Deze wens en bede geldt met name 
de bewoners van Montagu - Ashbury, wonend in het mooie, zonnige 
Zuid-Afrika. 

Theo de Kok, voorzitter



Meronsia van Wyk: Een nieuw gezicht in het Nieuwe 
Horizon studentenproject is Meronsia van Wyk. Zij is 
19 jaar en volgt gedurende twee jaar een opleiding 
Marketing Management aan het Bolandcollege te Paarl. 
Nieuwe Horizon ondersteunt haar door maandelijks haar 
kamerhuur in Paarl en leefgeld te betalen. Haar resultaten 
van het eerste studiejaar zijn goed en zij start in januari 
met haar tweede (en laatste) jaar.

Onze Studenten:

Jamie Fluks: Een betere studente kan Nieuwe Horizon zich nauwelijks wensen. “Hard werken en geen gezeur”, is haar 
motto. Zij sloot het derde jaar Onderwijs aan de Universiteit van Wellington af met - wederom - klinkende resultaten en 
begint in januari het vierde (en laatste) jaar. Jamie kwam in de loop van 2017 wél in de problemen, omdat de uitbetaling 
van haar studiebeurs grote vertraging opliep. De kamer-verhuurder wilde daar niet maandenlang op wachten en daarom 
is de Nieuwe Horizon Jamie tegemoet gekomen met een lening tot haar beurs uitbetaald wordt.

Chanville Triem: Hij vertelde, dat hij per januari een be-
trekking heeft aan de Ashbury Lagere school, waar óók 
Belinda, zijn vrouw, werkt. Zij verwachten omstreeks mei 
2018 hun tweede kind en gaan in juli trouwen. Chanville 
start met de terugbetaling van een deel van zijn studie-
schuld. In overleg met het bestuur van de Nieuwe Horizon 
hebben we daar een bijzondere constructie voor bedacht: 
Het terug te betalen bedrag wordt als een lening ge-
schonken aan een nieuwe student in ons project: Warren 
Swanepoel.

Stacey Lewies: Zij heeft graad 11 van de Middelbare school in Worcester met goed gevolg afgesloten en start in januari met 
het laatste jaar op de Middelbare school. Het is bepaald geen gemakkelijk jaar geworden, want Stacey begon op een voor 
haar nieuwe school aan graad 11. Voor de vakken Muziek en Drama had zij feitelijk twee jaar achterstand ten opzichte van 
haar klasgenoten. Haar vorderingen door het jaar heen kenden steeds een stijgende lijn en zij gaat over naar graad 12.

Warren Swanepoel: Warren is eigenlijk geen student meer. Hij heeft een volledige oplei-
ding tot sportinstructeur gevolgd en er daarna nog een onderwijsbevoegdheid bij gehaald. 
Hij heeft werkelijk prachtige uitslagen behaald en is voor diverse vakken zelfs met lof 
geslaagd, maar vanwege een studieschuld krijgt hij zijn diploma niet en kan daardoor 
geen baan krijgen. Doordat Chanville Triem zijn Nieuwe Horizon-lening terug betaalt, kan 
Warren geholpen worden, zodat hij schuldenloos en gediplomeerd is. De weg is daarmee 
vrij om te gaan solliciteren ! Warren op zijn beurt is bereid om ook een student verder te 
helpen, als hij een baan gekregen heeft.

Conclusie Studentenproject Studiejaar 2017:
We mogen gerust stellen, dat ook dit jaar weer een succesvol jaar geweest is. Twee studenten zijn gediplomeerd en gaan 
dankzij de ondersteuning door de Nieuwe Horizon een goede toekomst in het onderwijs tegemoet en kunnen op deze ma-
nier naar verwachting een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen in Zuid-Afrika! 
Leo van de Sande.



Zuid-Afrika kent een enorme jeugdwerkeloosheid van meer dan 50%, 
maar er is een schrijnend tekort aan gekwalificeerde vaklui. Na de mid-
delbare school kan de gelukkige student met een studiebeurs of voldoende 
geld naar een universiteit, maar dat is slechts weinig kleurlingen gegeven. 
Velen zitten na de middelbare school thuis of doen seizoenswerk als drui-
venplukker. Een technische opleiding op een lager of middelbaar niveau 
is er nauwelijks. De overheid kent het probleem, maar slaagt er niet in om 
een slagvaardig beleid te ontwikkelen. Niet iedereen is capabel om een 
universitaire studie te volbrengen. Daarom zou voor minder getalenteerde 
jongeren meer ontwikkelingskansen gecreëerd moeten worden. Ook de 
Nieuwe Horizon is een voorstander van het ontwikkelen van jonge mensen 
door hen technisch te scholen en het leek ons een goed plan om daarmee via de Besigheidsklas van Jannie Moses een start 
te maken. Dit project is natuurlijk op kleine schaal. Er dient in dit land veel meer te gebeuren. Een reden voor Sanja en mij 
om landelijke en regionale ontwikkelingen t.a.v. technische opleidingen in het oog te houden. 

Twee maanden geleden vernamen wij van een veelbelovend project in het 25 km van Montagu gelegen dorp Bonnievale. 
Daar heeft een kleine groep mensen in korte tijd een goed doortimmerd plan ontwikkeld om een technische school te bou-
wen om de steeds maar groeiende groep van jonge, kansloze jongeren een vak te leren op drie mogelijke niveau’s: lager 
- middelbaar en universitair niveau. De eerste 2 leerjaren (graad 8 en 9) bestaan uit algemene vorming. Al naar gelang de 
prestaties gaan leerlingen verder op één van de eerder genoemde niveau’s. De school richt zich echter ook op onderwijs 
in verzorging. In een goed geoutilleerde keuken leren leerlingen maaltijden te bereiden, die in de schoolkantine tijdens de 
lunchpauze gepresenteerd worden aan de leerlingen en het personeel. 

De werkgroep legde het plan voor aan het Departement van Onderwijs. De kosten zouden volgens planning 85 miljoen 
Rand bedragen en het Departement was - bij realisatie van het plan - bereid om 40 % van de kosten te betalen, maar de 
werkgroep diende zelf te zorgen voor ruwweg 50 miljoen Rand. Dat leek een onmogelijke opgave, maar met veel ondersteu-
ning van het bedrijfsleven kon er in juni van dit jaar met de bouw gestart worden. Architect, aannemer en onderaannemers 
werken tegen kostprijs of zelfs gratis. De school wordt niet gebouwd in het dorp zelf, maar omdat de doelgroep buiten de 
dorpskern in het buitengebied woont, koos men voor een 12 hectare grote plek, die goedkoop gekocht kon worden van en 
bij wijnboerderij Weltevrede. Het klinkt ongelooflijk, maar men start het onderwijs al in januari 2018.

Wij hebben contact gezocht met Wilhelm de Wet, de voorzitter van de 
werkgroep. We kregen een enthousiast en bijna niet te geloven verhaal te 
horen. Daarna bezochten wij de bouwplaats en zagen met verbazing en 
bewondering wat er al in enkele maanden gerealiseerd is. 

Toen wij van dit plan hoorden, vroegen wij ons af of leerlingen uit Ashbury 
hier ook terecht zouden kunnen. Om zo’n project te realiseren in Montagu  
is onmogelijk, maar wellicht is er een mogelijkheid om jongeren uit 
Ashbury een plaats te geven op deze school. Volgens Wilhelm de Wet is 
er nog een beperkt aantal plaatsen vrij in groep 9 (15 jarigen), mits vanuit 
Ashbury zelf voor het vervoer van de leerlingen gezorgd kan worden. Sanja van de Sande is er in korte tijd in geslaagd om 
10 kinderen uit Ashbury te vinden, die naar deze school willen gaan. De inschrijvingen zijn gedaan en verder onderzoekt 
zij wat de kosten zijn om een taxi-busje vijf dagen per schoolweek naar Bonnievale en terug naar Ashbury te laten rijden. 
Niet onbelangrijk is het om te vermelden dat deze Technische school een Christelijke grondslag heeft, waar geloof in God 
een vereiste is voor personeel, leerlingen en sponsoren. Het aannamebeleid van de reeds benoemde leerkrachten is hierop 
afgestemd. Het Departement van Onderwijs betaalt het lesmateriaal en de salarissen van het personeel, maar het bestuur 
van de school heeft volledige zeggenschap over het dienstverband van de leerkrachten. 
Wellicht kan de Nieuwe Horizon de komende jaren een rol spelen in dit model-project. Wij denken, dat in Bonnievale ge-
daan wordt, wat we allemaal wensen: Jonge mensen de mogelijkheid geven om vaardigheden te ontwikkelen, waardoor er 
zicht komt op een baan en een goede toekomst. Iets waar ook Zuid-Afrika belang bij heeft!
Leo & Sanja van de Sande

De Jakes Gerwel Technische School in Bonnievale



Stichting ‘Nieuwe Hori-
zon’ is ook volgens de 
fiscus een goed doel. 
Voor giften en legaten 
zijn we geen belasting 
verschuldigd en voor u 
zijn de giften aftrekbaar. 
De stichting is opgeno-
men op de ANBI lijst van 
de fiscus (www.anbi.nl)

Bedrijven en instanties die de stichting in 2017 
hebben ondersteund:

OCB Bouw BV Ommen                        
Havo BV Ermelo                                
BB Trappenfabriek Hattem                      
Rozendal Electro World Heerde
Expositie Mw De Badts Marle                    
Schildersbedrijf Reijnders Ommen 
Bungalowpark Hoge Hexel Wierden               
Schildersbedrijf Saman Rilland  
Euregio Zonwering Vriezenveen                
IJsselbouw BV Ommen
Firma Joostema Wapenveld                    
Thermoware EPS Mach. te Barneveld 
Holding Maatschappij

Roosdom Tijhuis Rijssen

W. van Werven Zuivelhandel Epe
Horst Installatietechniek Wapenveld             
Waardzicht International Rijnsburg
Houtvezelbedrijf Fikse Nijbroek                 
Willpro Technology  Ommen
De Walsmachinist Hardenberg                    
VV Maranatha Ommen   
Stichting ‘Solino’ Nieuwleusen                  
Ned. Prot. Bond Afd. Heerde
Stichting ‘Novel’ Heerde                       
Diac. Prot. Gemeente Duivendrecht
Stichting Viattence Heerde                       
St. Oorsprong Doel en Zin Baarn 

Behalve genoemde bedrijven en instanties zijn er nog een groot aantal particu-
lieren die vanwege hun betrokkenheid bij onze Stichting ook in 2017 dit lieten 
blijken door een gift. Wij willen al onze donateurs hartelijk bedanken voor hun 
ondersteuning.

Mamas Afrika op de Nederlandse tv
(15 dec. 2017)

Zelden zit ik in de middag al tv te kijken, we hebben gelukkig steeds wel wat anders 
te doen. Maar er kwam me iets ter ore over aandacht voor de Mamas Afrika en 
het kinderfonds. Dus ben ik er voor gaan zitten en heb de 41 minuten durende 
uitzending als een spons in me opgezogen. De Mamas Afrika (een groeiende 
beweging van meer dan 1400 vrouwen die opkomen voor de allerarmste 
kinderen) helpen met voeding, kleding, naschoolse opvang en medicatie. Met 
andere woorden: Deze vrouwen kennen de situaties van deze kinderen en de 
gezinnen waaruit ze komen. En dat is nu precies wat wij als stichting ook nodig 
hebben: Kennis van de gezinnen in hun omstandigheden. Voor 
die kennis kloppen ook wij aan bij onze eigen Mama Afrika in de persoon van 
“onze” Selestien Moses. 
Zij weet precies waar wat nodig is en wat zinvol kan zijn. Het heeft bijvoorbeeld 
geen zin om een kind naar een school te laten gaan wanneer het onderwijs 
niet aansluit op zijn of haar mogelijkheden of beperkingen. Het belang van 
deze vrouwen voor de Zuid-Afrikaanse gezinnen kan niet genoeg naar waarde 
geschat worden, ook voor het werk van onze stichting. De Mamas Afrika zijn de 
uitvoerders van een beweging waartoe president Mandela opriep: “Armoede is 
een gevangenis waar je zonder hulp niet uitkomt”.

Willem Lentink, de man van onze secretaresse.


