
 

 

Juli 2022 

 

Beste mensen,  

De Coronacrises heeft een grote impact gehad op het werk van Score ZA. Als gevolg van 
sterk dalende inkomsten heeft men afscheid moeten nemen van 60% van het personeel en 
haar nationale programma moeten stoppen. Wat deze ontwikkeling betekent voor het werk 
van Score ZA en daarmee ook voor ons leggen we uit in deze nieuwsbrief. U kunt in deze 
brief lezen, dat zowel Score ZA als wij niet bij de pakken neer gaan zitten, maar ons blijven 
inzetten voor verbetering van kansen van kinderen en jongeren in de achterstandsgebieden 
van Zuid-Afrika. 

 

 

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij een heel enthousiaste bijdrage van Petra Wegdam 
opgenomen. Zij was als studente van Windesheim te Zwolle in februari 2019 aan de slag 
gegaan in het sportcentrum in Mbekweni met het verzorgen van gymlessen, naschoolse 
activiteiten en een eigen project. Zij was liefdevol opgenomen in een gastgezin en voelde 
zich heel gelukkig in haar nieuwe woon- en werkomgeving. Ze vond het dan ook 
verschrikkelijk toen ze op 15 maart 2019 het bericht kreeg dat alle studenten per direct naar 
huis moesten komen in verband met de pandemie. Ze beloofde mama, kinderen en 
kleinkinderen echter dat ze terug zou komen! Ze hield zich aan haar woord ondanks het feit 
dat ze haar diploma al had gekregen. In februari jl. is ze weer teruggegaan naar haar 
gastgezin en locatie. Deze keer samen met Lisa Selen, die de studie Social Work aan de HAN 
Nijmegen heeft gedaan. Petra heeft stage gelopen in Mbekweni en Lisa in Franschhoek.  



 

Beiden hebben voor hun locatie een nieuwe sport geïntroduceerd: Petra netbal en Lisa 
volleybal. Dat was in beide gevallen een groot succes! Lisa heeft het er in het kader van haar 
afstudeeropdracht een prachtig filmpje over gemaakt, die Krijn en Febo hebben gezien op 
een bijeenkomst in Windesheim, waar alle studenten die de afgelopen periode een 
internationale stage hebben gelopen, een presentatie gaven. Dat was buitengewoon 
inspirerend! Op 12 mei zijn Petra en Lisa samen teruggekomen na een prachtig afscheid van 
allen waarmee ze bij Score ZA hebben gewerkt.  

Wie meer over hun stages wil zien: 

www.facebook.com/mbekwenisportcentre 

www.facebook.com/FranschhoekValleyCommunitySportCentre 

 

Isa Kruger van ALO Groningen is op 14 juni voor een stage van 6 maanden vertrokken naar 
Mbekweni. 

In onze vorige Nieuwsbrief gaven we al aan dat Score ZA zich nu concentreert op de 
Westkaap. Vanwege de hiervoor genoemde bezuiniging op het personeel is men niet meer 
in staat om ook de gemeenschappen in de rurale gebieden te bedienen. Wel zijn er middelen 
gekomen van de overheid in de Westkaap voor het project “Education on the street” op ca. 
300 locaties. Gelet op deze ontwikkelingen heeft Score ZA  behoefte aan stagiaires met 
verschillende achtergronden (niet alleen sport, maar ook met een sociale, kunstzinnige, 
handvaardigheids- en pedagogische achtergrond). Er worden nu teams gevormd van 3 tot 5 
stagiaires met een gemêleerde achtergrond. Wij zullen daarom onze benadering naar de 
verschillende HBO- en MBO onderwijsinstellingen de komende tijd gaan verbreden. We zien 
deze ontwikkeling ook weer als kans, want studenten kunnen nu ook samen naar een locatie 
of een project worden uitgezonden en niet, zoals tot nu toe, slechts alleen. Deze nieuwe 
benadering zullen we de komende maanden naar de verschillende scholen uitdragen. 



 

In vorige Nieuwsbrieven hebben we uitgelegd, dat Score ZA haar activiteiten vanwege 
Corona concentreerde in de drie grote centra in Mbekweni, Franschhoek en Malmesbury 
(allen gelegen in de omgeving van Kaapstad). Deze drie grote sportcomplexen zijn 
uitgegroeid tot multifunctionele gebouwen midden in de townships, geleid door Score en 
haar medewerkers. Daar zijn de omstandigheden van dien aard, dat binnen strikte regels 
educatieve activiteiten konden worden georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Ook nu 
de scholen weer open zijn, wil men, behalve sport, ook educatie blijven aanbieden. De 
praktijk is namelijk dat daarvoor thuis in kleine huisjes met vaak grote gezinnen geen ruimte, 
aandacht en apparatuur (zoals een computer) is. In Franchhoek functioneert een dergelijk 
project al enkele jaren met veel succes. In maart jl.is ook het studiecentrum in Malmesbury 
gereed gekomen. Men is nu bezig om personele krachten te werven en op te leiden 
(waarvoor men een sponsor heeft gevonden). Wat nog ontbreekt is middelen voor het 
samenstellen van educatiepakketten voor ca. 1000 kinderen, berekend over 2 jaar. 

 

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief aangegeven, hebben wij dit project inmiddels aan de Wilde 
Ganzen voorgelegd, die in beginsel bereid is om het project voor 1/3 deel te ondersteunen 
gedurende de opstartfase (maximaal 2 jaar). Voorts hebben wij een voorstel voorgelegd hoe 
wij  het resterende deel denken te dekken (donaties, bijdrage Vriendenloterij, speciale actie 
gericht op kinderopvang en scholen, via sociale media, sponsoring, fondsen en Rotary ’s). 
Score ZA zal op korte termijn de definitieve opzet voor het educatieproject in Malmesbury 
aan Wilde Ganzen voorleggen. In onze volgende Nieuwsbrief hopen wij u daarover in 
positieve zin te kunnen berichten. Bij een positief besluit is het de bedoeling dat het project 
per 1 januari 2023 start. Intussen zullen wij proberen de resterende middelen bijeen te 
brengen. 

 



 

Bovenstaande ontwikkeling was voor ons één van de aanleidingen om kritisch te laten kijken 
naar onze website. Een website wordt een steeds belangrijker middel om gelden in te 
zamelen voor goede doelen. Toen wij een aanbod kregen van een gespecialiseerd bedrijf om 
tegen zeer lage kosten onze website te moderniseren met o.a. een betaalknop zijn wij 
daarop ingegaan. Wij verwachten dat de nieuwe website binnenkort gereed is. 

 

 

Eén van onze doelen uit ons beleidsplan voor de komende jaren is ‘vergroting van ons 
netwerk’. O.a. denken wij daarbij aan voormalige studenten, die in het verleden stage 
hebben gelopen bij Score ZA. Wij willen hen meer betrekken bij onze activiteiten en, 
bijvoorbeeld, vragen donateur te worden. Voor deze doelgroep organiseren wij zaterdag 17 
september een reünie in de voormalige technische school in Heerenveen. Stefan Howells en 
Betty Lalli zullen daar o.a. spreken over het belang van het werk van Score ZA en de recente 
ontwikkelingen.  

 

 
 
a) Inkomsten. 
Op dit moment staat er € 7.000 op onze rekening. Dit bedrag is voornamelijk bijeen gebracht 
door onze donateurs en bijdragen van de Vriendenloterij.   
       
b) Bestemming:  

Wij hebben dit bedrag gereserveerd voor het educatieproject in Malmesbury. 

 

 

Wij danken u dat u ons ook het afgelopen half jaar bent blijven steunen. Zeker in deze voor 
Score ZA moeilijke tijd, kunnen zij die steun heel goed gebruiken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Score,  
Krijn Kolhoff, voorzitter  
Febo Perdok, secretaris 



Willemien Kolhoff, penningmeester.  
Marica van der Meer, marketing 
Caroline Swarts, lid 
Stefan Howells, lid 
 

 


