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In het najaar van 2017 maakten wij - 
Herman en Marianne Bade - een prachtige 
reis door Zuid Afrika. Tijdens deze reis 
hebben we de rijkdom van dit land mogen 
ervaren, kunnen zien, ruiken en proeven. 
Marianne en ik willen ons introduceren 
als het nieuwe voorzitters-echtpaar van de 
Stichting Nieuwe Horizon. De opvolgers van 
Theo en Corry de Kok.

Een korte kennismaking.
Het was voorjaar in Zuid Afrika en we 
reisden door de prachtige natuur. Ontdekten 
de wildparken, verschillende landschappen, 
kleine en grotere dorpen en hun bewoners. 

Perspectief op een Nieuwe Horizon:
We kwamen in contact met mooie en vaak vrolijke, goedlachse Zuid-
Afrikaners. Maar we zagen ook de contrasten tussen rijk en arm. 
Mensen die perspectiefloos, zonder werk, leven bij de dag . In Montagu 
kwamen we aan de praat met Leo en Sanja van de Sande. We werden 
op hun pad gezet door Ricky en Willem Lentink. Zeer bevlogen en 
enthousiaste mensen. Ze vertelden ons over de stichting. De plannen 
die op stapel stonden, effecten die het werk opleverde voor de lokale 
community… En dat werkte aanstekelijk. Uiteindelijk werden Good 
old Theo en Corry de Kok op pad gestuurd om ons te polsen voor 
het vrijkomende voorzitterschap. Zo zie je maar hoe de bestuursleden 
kunnen samenwerken met effect!
Enigszins vanuit idealisme, maar vooral vanuit onze verantwoordelijkheid 
nemen, hopen we iets te kunnen bijdragen. Stichting de Nieuwe Horizon 
probeert onder andere jonge mensen, middels facilitering van een 
opleiding toekomstperspectief te bieden. Dit lukt met vallen en opstaan. 
De Stichting kan alleen deze bijdragen aan de lokale community rondom 
Montagu bieden, door de donatie die u als donateur levert. Als je 
eenmaal in Zuid Afrika hebt rond gelopen ga je je nog sterker realiseren, 
dat wij -hier in Nederland- in een ongelooflijk rijk en welvarend land 
leven. En het is mooi als je mag ervaren, dat mensen hier om ons heen 
iets van die rijkdom willen delen. Als nieuwe voorzitter dank ik u voor 
het vertrouwen en de loyaliteit al die jaren. Het bestuur hoopt op uw 
vertrouwen en betrokkenheid voor de komende jaren. Alleen door uw 
bijdrage kan onze Stichting die noodzakelijke ondersteuning in Zuid 
Afrika blijven leveren.

Marianne en Herman Bade wonen sinds 1985 
in Baarn. Ze zijn 36 jaar getrouwd en hebben 
drie zoons. Herman woonde in zijn jeugd 
met zijn ouders op Curaçao en Marianne is 
geboren in Naaldwijk (Westland). Herman is 
eigenaar van BADE creatieve communicatie, 
een marketing communicatie bureau, gevestigd 
te Baarn. Ook Marianne is actief binnen deze 
organisatie. Haar oorspronkelijke professie was 
kinderverpleegkundige. Beiden staan midden in de samenleving met werk, 
kerk en andere (vrijwilligers)activiteiten en zullen de komende tijd een bijdrage 
leveren aan stichting De Nieuwe Horizon.



In Memoriam: Freek Weelink

In de ochtend van dinsdag 8 mei, bij het opkomen van de 
zon en het fluiten van de vogels, is Freek Weelink op 78-ja-
rige leeftijd naar zijn hemelse Vader gegaan. Verdrietig 
voor wat hij achter moest laten maar bovenal heel erg 
dankbaar voor zijn mooie, intensieve leven, Vol vertrou-
wen in het leven na zijn sterven. Tijdens de begrafenis op 
zaterdag 12 mei j.l. hebben we als kinderen een in memo-
riam voorgedragen van zijn leven. We willen voor Nieuwe 
Horizon ons m.n. richten op de ruim 20 jaar dat onze 
ouders in Zuid Afrika actief zijn geweest. Als kinderen her-
inneren wij ons de boeken van L.Penning in de boekenkast. 
Mijn vader was vroeger geen lezer maar deze serie was, 
naar zijn eigen zeggen, uniek!! Het was een spannende 
serie over de boerenoorlog in Zuid Afrika. Ook jaren later 
werd het blad “Zuid Afrika” maandelijks bezorgd. Altijd 
was er al die voorliefde voor Afrika.
Toen onze vader jaren geleden gevraagd werd om te 
investeren in een boerderij in Zuid Afrika wilde hij wel 
wat betekenen maar dit wel in eigen beheer doen d.w.z., 
ondernemer als hij was, wel zelf de touwtjes in handen 
houden. Na een bezoek van onze ouders aan Montagu, 
Zuid- Afrika, waren ze direct enthousiast en al verliefd 
op het land geworden. Het doel van het opzetten van 
boerderij “De Zionsberg” was het helpen van de kleurlin-
gengemeenschap in Montagu. Naast de boerderij werd 
het kinderproject opgestart, werden er studenten geholpen 
met de financiering van hun opleiding en werd ook het 
gemeenschapscentrum van de wijk Ashbury nieuw leven 
in geblazen.

Onder de vlag van Stichting “Nieuwe Horizon” werd het 
project breder gedragen en werden er sponsoren gezocht. 
Hulp waar mijn vader erg dankbaar voor was. Onze ou-
ders kochten een woning aan de Piet Retief in Montagu 
waar ze vele jaren, met ook vaak Oom Johan en Tante 
Ineke Weelink, mooie tijden hebben beleefd. Onze vader 
was echt iemand die dacht in mogelijkheden en niet in be-
perkingen en heeft samen met mijn moeder en de anderen 
van de Stichting veel mogen betekenen in Montagu.  
Ook was hij blij dat dit werk, ook na zijn dood, door mag 
gaan! In Zuid- Afrika met de hulp van mensen als Jannie 
Moses en Selastien, Leo en Sanja van der Sande, lieve 
Charne en in Nederland d.m.v. Stichting Nieuwe Horizon!! 
Alles sal reg kom! en Gods zegen voor jullie allemaal!!

Met een hartelijke groet, 
Familie Weelink

Oproep aan onze donateurs
Zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen is er binnen het bestuur veel gebeurd in de afgelopen zes maanden. 
Op 8 mei is onze penningmeester Freek Weelink overleden. Alle bestuursleden zullen zijn grote inzet en betrokkenheid heel 
erg missen. Zijn kinderen hebben voor de Nieuwsbrief een “in memoriam” geschreven.

In het vorige nummer van de Nieuwsbrief heeft Theo de Kok afscheid van u genomen en nu stellen Herman en Marianne Bade 
zich aan u voor als onze nieuwe voorzitter en echtgenote. We zijn heel blij dat dit echtpaar deze taak op zich wil nemen. 
U begrijpt dat de functie van penningmeester ook ingevuld moet worden en we rekenen als bestuur in het bijzonder op onze 
donateurs in Heerde en omstreken. We hebben veel donateurs in die regio en het zou fijn zijn als één van u zich meldt om 
deze taak binnen het bestuur op zich te willen nemen.

Namens het bestuur,
Ricky Lentink-Berghuis



In de Nieuwsbrief (nr.36) van januari 2018 schreven we al 
over de Jakes Gerwel Technische School in Bonnievale en 
over onze pogingen om een groepje jongeren uit Ashbury 
via ondersteuning door de Nieuwe Horizon op deze bij-
zondere school geplaatst te krijgen. Sanja’s inspanningen 
werden uiteindelijk beloond en bij de start van het school-
jaar in januari konden 10 van “onze” leerlingen in graad 
9 op de nieuwe school starten. Er wordt heel wat van hun 
gevraagd: Elke schooldag haalt een taxi-busje hen om 
06.00 uur op, waarna zij om 07.00 uur ontbijten op school 
en om 08.00 uur starten de lessen. Om 14.00 eindigen 
de reguliere lessen en om 14.15 uur start de studiebege-
leiding gevolgd om 15.30 uur door sport, spel, toneel en 
andere sociale en ontspannende bezigheden. Om 17.00 
uur brengt de taxibestuurder iedereen weer naar Ashbury 
en men is om 18.00 uur weer thuis. Het bleek al snel, dat 
de lange dagen echt té lang waren, wat leidde tot het niet 
volgen van de sociale activiteiten en ook volgden enkele 

leerlingen niet de belangrijke en hoognodige studiebege-
leiding. De eerste toetsuitslagen in april waren dan ook 
niet bij iedereen in orde. Een reden voor ons om in overleg 
met de directie van de school op 21 mei een informatie-
avond te beleggen in de Nieuwe Horizonzaal, waarbij de 
ouders én de leerlingen (bijna allemaal) aanwezig waren.
Directeur Albert Mocke gaf een duidelijk overzicht van alles 
wat de school verlangt zoals aanwezigheid bij studiebege-
leiding, maar ook een redelijke mate van orde, regelmaat 
en discipline. De ouders van “ons tiental” stemden hier vol-
ledig mee in en afgesproken is, dat het dagprogramma 
duurt tot 15.30 uur en dat studiebegeleiding verplicht is. 
De administratie van de school houdt een nauwkeurige 
registratie bij van eventuele afwezigheid en calamiteiten. 
In de periode van 6 t/m 20 juni zijn er weer schooltoet-
sen. De directeur heeft beloofd om ons van de behaalde 
toetsresultaten op de hoogte te brengen. De Jakes Gerwel 
school is sinds de start in januari vijf maanden in bedrijf en 
natuurlijk zijn er aanloopproblemen. Wij zullen veelvuldig 
contact houden met de school, de leerkrachten, ouders en 
leerlingen om dit schooljaar tot een tevredenstellend einde 
te brengen! 

Leo en Sanja van de Sande

De Jakes Gerwel Technische School. De start:

Onze ex-studenten:
Begin juli hadden we de drie studenten Jamie-Lee Fluks, Chanville Triem en Warren Swanepoel bij ons op bezoek. In feite 
moet ik spreken van ex-studenten, want Chanville en Warren hebben ondertussen al een baan op scholen in Montagu en 
Jamie-Lee heeft haar studie in juni met succes afgerond, maar moet nog een afstudeeropdracht uitvoeren. Alledrie hebben 
echter hetzelfde probleem: Ze hebben een flinke studieschuld, veroorzaakt door een niet volledig uitbetaalde studiebeurs. 
De overheidsinstantie NsFas is al twee jaar in gebreke met als gevolg, dat afgestudeerde studenten mét een schuld niet 
gegradueerd kunnen worden. Ze krijgen geen diploma en vinden dan moeilijk een baan. 
De Nieuwe Horizon heeft hen geholpen door hun studieschuld volledig te voldoen. Maar… 
deze ex-studenten hebben wél een schuldverklaring getekend waarin staat, dat zij een flink 
deel van die schuld terug betalen op het moment van het krijgen van een betaalde baan. 
Chanville en Warren verkeren nu in die situatie en vorige week kwamen zij melden, dat de 
eerste termijn door hen terugbetaald is. Met het op deze manier binnenkomende geld kan 
de Nieuwe Horizon het komend jaar weer één of wellicht meer studenten ondersteunen. 
Chanville en Warren hebben een baan en dus ook een goede toekomst en helpen door de 
terugbetaling ook om andere jonge mensen hun droom te laten verwezelijken!
Leo van de Sande.



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)

Onze studente Jamie-Lee Fluks:

Jamie kwam op 2 juli bij ons op bezoek. Deze modelstudente 
komt eigenlijk altijd met goed nieuws en ook deze keer 
had zij weer goed nieuws te melden. Zij is bezig met het 
vierde en dus laatste jaar van de Lerarenopleiding aan 
de universiteit van Wellington en heeft in juni al haar 
eindexamentoets gemaakt. Een officiële uitslag heeft zij 
nog niet gekregen, maar gezien haar eerder behaalde 
studieresultaten, hoeven we niet echt te twijfelen aan 
het resultaat. Op 14 december krijgt zij pas de officiële 
uitslag, maar vóór het zo ver is, moet zij nog haar 
afstudeeropdracht uitvoeren. Jamie gaat 6 maanden 
lang wiskundelessen verzorgen aan graad 10 t/m 12 
leerlingen (16-18 jarigen) van de Hoêr Skool (middelbare 
school) in Montagu. Er is in Zuid-Afrika een immens groot 
tekort aan gekwalificeerde wiskundeleerkrachten. Het lijkt 
me daarom, dat Jamie weinig moeite zal hebben met het 
vinden van een baan!

Van onze andere studenten Meronsia, Yanico en Stacey 
zijn nog geen uitslagen bekend. Die komen pas eind juli 
en dat is te laat voor deze Nieuwsbrief. Wél kunnen we 
melden, dat Stacey het Matriekfeest van de Middelbare 
school in Worcester al gevierd heeft. In Nederland 
wordt zo’n afscheidsfeest gehouden ná de uitslag van 
de examens, maar in Zuid-Afrika is het gebruikelijk om 
al voorafgaand aan de uitslag, een feest te organiseren, 
waar de leerlingen in prachtige kledij acte de presence 
geven en voor komen rijden in fraaie - vaak klassieke - 
auto’s. Het feest zit er voor Stacey al op. Nu nog wachten 
op de examenuitslagen en hopen op een goed resultaat! 

Leo van de Sande. 

Jaarcijfers 2017

Normaal gesproken plaatsen wij in de juli-uitgave van de Nieuwsbrief het bericht van 
de door Verax-Accountants B.V. gecontroleerde jaarcijfers. Door het overlijden van 
Freek Weelink is het bestuur van de Stichting Nieuwe Horizon nog niet in staat geweest 
de benodigde gegevens aan te leveren. Wij verwachten in de volgende uitgave van de 
Nieuwsbrief de uitkomsten te kunnen publiceren.


