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De pandemie die in 2020 is ontstaan heeft zich nog voortgezet in 2021. De eerste maanden 
van het jaar zijn ook in Zuid Afrika alle scholen gesloten geweest en was er een gedeeltelijke 
lockdown. Dat betekent dat ook de kleuterschool Ikusasa en de buitenschoolse opvang 
Sechaba in Muldersdrift gesloten zijn geweest. Ook het plakkerskamp zelf is afgesloten 
geweest zodat men ook geen werk kon zoeken. Voor onze vrijwilligers ter plaatse betekende 
dat, dat zij weer hard aan het werk zijn gegaan om te zorgen dat er voedsel werd uitgedeeld 
in het plakkerskamp. Gelukkig hebben zij donaties gekregen van de plaatselijke kerk en eten 
van de President Supermarkt ter plaatse en was het daardoor mogelijk om een aantal keren 
per week voedsel uit te delen in het kamp. Dit onder toeziend oog van leidster Petunia. 
De vrijwilligers hebben alles zorgvuldig gesorteerd en vervolgens verdeeld onder 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. 
Halverwege het jaar zijn de scholen weer open gegaan, konden de kinderen weer naar school 
en werd het leven voor hen weer een beetje normaal. 
Er kwamen echter wel berichten dat de kosten voor elektriciteitsvoorziening  met 17% waren 
gestegen en ook de verzekeringen werden flink duurder. De NPO heeft een bijdrage 
ontvangen van het departement van Social Development en ook LumaHelpt heeft een extra 
bijdrage gestuurd om deze kosten op te kunnen vangen. 
Momenteel worden er weer zo’n 75 kinderen opgevangen en 90 kinderen bezoeken de 
naschoolse opvang. 
 
De boekhouder van de NPO, Dani Knipe, is in maart verhuisd en heeft zijn taak dus neer 
moeten leggen. Dat vinden wij erg jammer want hij heeft zijn taak als boekhouder erg goed 
gedaan en er was een fijn contact tussen hem en LumaHelpt. Wij willen hem dan ook nog via 
deze weg heel hartelijk bedanken voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren. Zijn taak zal 
worden overgenomen door Ronel Woodward. Wij zijn erg blij dat zij dit wil doen en 
vertrouwen erop dat er weer een goede samenwerking zal zijn. 
 
Ook vanuit Kroonstad hebben ons goede berichten bereikt. De scholen Ikageng en Kgotsong 
zien er goed uit en worden nu onderhouden door de leidsters zelf met steun van de 
staatssubsidie. Bij beide scholen is een “ziekenkamer” gerealiseerd. Dit is door de staat 
aangegeven. Deze scholen zijn ook weer geheel geopend en hier worden nu dagelijks zo’n 80 
kinderen per school opgevangen. 
 
De projecten van Pastor Kaizer zijn helaas stil komen te liggen door de Corona pandemie. Wij 
zullen de ontwikkelingen rond deze projecten blijven volgen. 
 
LumaHelpt bedankt alle donateurs, sympathisanten en betrokkenen voor hun steun in 2021 
en zet zich ook in 2022 en volgende jaren met volle overtuiging in om hulp, licht en verlichting 
te brengen in zuidelijke Afrika  


