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Zoals bekend, is de wereld in 2020 in een pandemie terechtgekomen als gevolg 

van het Coronavirus. In Nederland is de doorwerking verstrekkend, maar in 

Zuid-Afrika zijn de gevolgen hiervan nog veel ernstiger. Ondanks de vele 

beperkingen, belemmeringen en risico’s, is de verlening van hulp vanuit 

LumaHelpt in 2020 in veel opzichten gelukkig wel doorgegaan. Veel dank en 

waardering aan de vrijwilligers! Dankzij hun geweldige hulp en inzet konden er 

toch nog heel veel kinderen worden ondersteund. 

De bewoners van de plakkerskampen zijn ernstig getroffen door de 

Coronapandemie. De kampen zijn in 2020 lange tijd volledig afgesloten 

geweest. Voor de bewoners betekent dit dat zij niet konden werken en dus ook 

geen inkomen hadden. Ook de scholen zijn gedurende lange periode gesloten 

geweest. Hierdoor konden de kinderen dus ook geen maaltijden op school 

krijgen. 

Met de geweldige inzet van de vrijwilligers is het wel gelukt om met name de 

kinderen van Ikusasa van eten te voorzien. Door de overheid zijn in beperkte 

mate voedselpakketten beschikbaar gesteld, en daarnaast zijn er donaties 

verstrekt door de President Supermarkt. Onze vrijwilligers hebben alles 

zorgvuldig gesorteerd en vervolgens verdeeld tussen de kinderen van de 

kleuterschool, de kinderen van de naschoolse opvang, de ouderen en de 

armste mensen in het plakkerskamp. Op deze manier is alles wat beschikbaar 

was zo rechtvaardig mogelijk verdeeld. Helaas is het niet voldoende voor 

iedereen, maar LumaHelpt is blij voor ieder die met hulp kan worden bereikt. 

In totaliteit is in 2020 ruim € 11.000 door LumaHelpt beschikbaar gesteld ten 

behoeve van de maaltijdvoorziening. 

De recente stand van zaken is dat Ikusasa inmiddels weer geopend is en dat 

hier zo’n 70 kinderen en 8 baby’s worden opgevangen. Zodra de basisscholen 

weer open gaan zal ook de naschoolse opvang weer van start gaan. 

Bij Ikageng, de kleuterschool in Kroonstad, is helaas ingebroken tijdens de 

lockdown. Het fornuis en de pannen zijn gestolen en hier zal dus een oplossing 

voor gevonden moeten worden. Er zijn thans zo’n 35 kinderen op de school. 



De kleuterschool Kgotsong wordt door circa 22 kinderen bezocht. De hoop is 

dat er binnenkort weer meer kinderen naar school kunnen. Op verzoek van de 

overheid, zijn er zowel in Ikageng als in Kgotsong speciale ziekenkamers 

ingericht, zodat ook zieke kinderen de zorg kan worden geboden die ze nodig 

hebben. 

Onder andere vanwege de Coronapandemie heeft LumaHelpt zich in 2020 

primair gericht op de maaltijdvoorziening en daar dus ook de meeste middelen 

aan besteed. 

Het project Yandani heeft betrekking op een project in Munster (KwaZulu-

Natal) waar de opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar wordt verzorgd. De leiding 

over het project is in handen van Pastor Kaizer, die dit samen met zijn vrouw en 

hun dochter doet. Voor de opvang van de kinderen wordt gebruik gemaakt van 

een garagebox op een industrieterrein. Er worden ongeveer 20 kinderen 

opgevangen, en er is geen ruimte om buiten te spelen. In de ogen van 

LumaHelpt is de locatie niet geschikt om verder te ontwikkelen ten behoeve 

van de opvang van kinderen. 

De steun van LumaHelpt bestaat vooralsnog in 2020 uit de schenking van de 

nodige speelmaterialen. 

De inkomsten van LumaHelpt komen geheel voort uit donaties. Per saldo zijn 

de inkomsten in 2020 net iets hoger dan die in 2019, en daar is LumaHelpt erg 

blij mee. Het resultaat over 2020 bedraagt iets meer dan € 4.000. Dit resultaat 

wordt toegevoegd aan het vermogen. De bestemmingsreserve voor uitbreiding 

activiteiten is voldoende om nieuwe activiteiten op te starten. Welke 

activiteiten dat precies zullen zijn wordt bepaald aan de hand van het 

Meerjarenbeleidsplan en de toekomstige ontwikkelmogelijkheden die zich 

voordoen. 

LumaHelpt bedankt alle donateurs, sympathisanten en betrokkenen voor hun 

steun in 2020 en zet zich ook in 2021 en volgende jaren met volle overtuiging in 

om hulp, licht en verlichting te brengen in zuidelijke Afrika. 

 


