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Nieuwsbrief december 2009 
Beste Vrienden van Luma. 

 
Mogen we even uw  geheugen opfrissen? 
In 2003 zijn we, door   Elsbeth Hopkins,   gids voor MAKOR Reizen  in Zuid‐Afrika,  in 
contact gekomen met Gloria Matola.  
Gloria  zorgde  in  krottenwijk Maokeng  bij  de  plaats  Kroonstad  dagelijks  voor  de 
opvang van ruim 20 kinderen  in een klein gebouwtje, zonder enige voorzieningen, 
zonder toilet en water, en zonder dat de kinderen iets te eten hadden. 

 
De Stichting Luma (Licht) werd toen geboren! 

Een aantal mensen werd vriend of vriendin van Luma” en door hun bijdragen en de 
geweldige  inzet  van  anderen  kon  in opdracht  van  Luma  in  2008 door  een  lokale 
aannemer een nieuw gebouw worden geplaatst. In juli 2008 zijn 13 vrijwilligers naar 
Kroonstad  vertrokken  om  daar  gedurende  twee weken  aan  de  afwerking  van  de 
school  en  omgeving  te werken. Het  resultaat  is  een  gebouw, met  toiletten,  een 
kantoortje waar de maatschappelijk werker spreekuur houdt, een “echte” keuken, 
een tuin met bloemen, gras, speeltoestellen en schaduwdoek.  Op 8 augustus 2008  
is het schooltje, met de naam IKAGENG (“Ons werk almal saam”), officieel geopend. 
Met de bedoeling onderdak te bieden aan 80 kinderen, ze minstens één maaltijd per dag te geven, kleuteronderwijs 
te verzorgen en – vooral – de kinderen te leren spelen.  
 
Op  17  oktober  2009  zijn  Lucie,  Wim,  Marrie  en  Aat  op  eigen  kosten  naar 

Kroonstad  vertrokken  om  2  weken  te  gaan 
helpen/werken  in de  krottenwijk Maokeng, bij 
onze school “IKAGENG”.  
De  mannen  hebben  alle  “kleine”  reparaties  
uitgevoerd  en  daarnaast  vooral    de  groenten 
tuin  verder  aangelegd,  gezaaid  en  struiken 
geplant. Lucie en Marrie hebben 2 weken in de 
school meegewerkt. En dat was geweldig. Nog 
geen  jaar geleden wisten de kinderen niet wat ze met papier en potlood moesten 

doen. Nu zaten zij aan de tafels te schrijven, kleuren, verven, plakken en puzzelen. Buiten werd gespeeld en ook aan 
de picknick tafels gewerkt!   En… de  liedjes die we  in augustus 2008 met de kinderen hebben gezongen kenden ze 
nog! 

In het “Dagsorgcentrum voor meervoudig gehandicapten”    in Kroonstad 
zijn  in  opdracht  van  LUMA,    50  heel  eenvoudige,  maar  functionele 
muziek instrumentjes gemaakt.  Met veel enthousiasme en een muzikaal 
onthaal  werden die ontvangen. Ze gaan vast veel  gebruikt  worden.  De 
instrumentjes zijn gemaakt tegen een vergoeding, dus hierbij sneed het 
mes aan twee kanten. 
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Tijdens  de  bouw    in  2008  hebben  de  vrijwilligers    gelogeerd  in  het    zeer  gastvrije,  “Sentrum  vir  bejaardes  
Silwerkroon”  in  Kroonstad. Hierdoor kwamen zij in aanraking met de niet bepaald rooskleurige leefomstandigheden 
van de bewoners. Zo waren bijvoorbeeld de badkamers ver beneden peil.  

Namens u  (LUMA)  is op 22 oktober 2009 een  cheque overhandigd  voor de  renovatie  van  zeven badkamers. Dat 
betekent dat de baden – die heel onpraktisch waren in gebruik – worden verwijderd, en daarvoor douches met wat 
andere  aanpassingen  voor  in de plaats  komen. Eén badkamer  is  reeds  gerenoveerd en de bewoners  zijn er heel 
gelukkig mee! Wat voor ons zo gewoon  is  (een dagelijkse douche)  is voor hen een hele  luxe!!! Nu zijn de overige  
badkamers aan de beurt.  

We  zijn met  een  fijn  gevoel na ons  laatste bezoek  teruggekomen  en hebben  vastgesteld dat onze doelen bij de 
school zijn bereikt. U heeft dat kunnen lezen. De kinderen krijgen nu iedere schooldag een ontbijt (beker pap) en 
een warme maaltijd. Er  is speelgoed, een speelveld “MET GRAS”,   er zijn  toiletten, een baby behandelruimte enz. 
Deze  unieke  voorzieningen  hadden  echter  wel  een  onverwacht  gevolg.  Er  komen  nu  uit  de  krottenwijk  van 
MAOKENG en uit heel de verdere omgeving   kinderen naar de  school  “IKAGENG”. Het aanbod was op een  zeker 
moment zelfs over de 200!! Veel meer dan het gebouw en de begeleiders kunnen verwerken. Maar …… geen opvang 
betekent  voor  die  kindjes:  geen  eten  en  vooral  voor  de weeskinderen  ‐  en  die  zijn  er  VEEL  ‐,  is  die  opvang  zo 
belangrijk! 

Het is zo moeilijk om kinderen te weigeren! 
 

Oplossing!    Ca.  700 meter  van  “onze”  IKAGENG  ‐school    is  ook  een 
opvang‐gebouwtje, “KGOTSONG”  (“In Vrede”).   
Het ziet er uit, zoals we in 2003 Ikageng  aantroffen.  Onder leiding van 
Rodina  Molifi  worden  in  dit  ”hok”  ca.  60  kinderen  opgevangen  . 
Afmeting gebouw 3,20 x 8 meter,  geen toilet, kraan etc.. De golfplaten 
naast het gebouwtje is de keuken. 
 

EEN NIEUWE UITDAGING VOOR LUMA??!! 
 
Met  ondersteuning  van  de  lokale  maatschappelijk  werkster  Jacoba 
Ferreira en haar man Christo, die ons gaan helpen “coördineren”, willen 

we ons gaan  inzetten om ook dit schooltje  leefbaar en menselijk te maken.    In feite willen we met dit project een 
kopie van Ikageng creëren. Wij zijn blij met Jakoba en Christo, want zonder plaatselijke hulp/netwerk red je het niet. 
U begrijpt het, het bestuur van LUMA begint 2010 met een nieuwe uitdaging en die gaan we graag aan. 
 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! 
……..EN MET UW HULP GAAT HET ONS LUKKEN, STEUN ONS WERK!! 

 

 
Namens het hele Luma team wensen we u  fijne feestdagen en 

boven alles  in 2010 gezondheid, geluk, vrede en liefde. 
 
 
Lucie Kallewaard Secretaris 
 
PS. Heeft u onze website al bezocht?  Op www.lumahelpt.nl vindt U nieuwsberichten, foto's, filmpjes en o.a. een 
gastenboek. U kunt zich daar verder laten informeren en U aanmelden als donateur!  Doen!! 
 
 

 


