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Ook 2016 is weer bijna historie en zoals u van Luma gewend bent, hoort daar de 2de nieuwsbrief van 

het jaar bij. 

 

Werken in Kroonstad: 

In juli is een heel enthousiaste groep vrijwilligers weer naar Zuid-Afrika afgereisd om de handen uit 

de mouwen te steken! 

 

Het eerste bezoek was Ikusasa, 

De uitbreiding voor de naschoolse opvang is in volle gang, Inmiddels staan er 3 klaskamers. Men is nu 

bezig met de inrichting van deze lokalen en de aansluiting op de stroom en het water. Als alles in orde 

is zullen de kinderen les krijgen in Engels, wiskunde, zang en dans en (niet onbelangrijk) zij krijgen 

een maaltijd voordat zij naar huis gaan. 

De lessen en opvang wordt geheel door vrijwilligers van Muldersdrift gedaan. 

Het is geweldig dat zoveel mensen zich inzetten voor dit project. 

 

 
 

In Kroonstad is de speelplaats bij Kgotsong helemaal opgeknapt. Alle schommels en wipplanken zijn 

weer geverfd en gerepareerd en er zijn 2 speelhuisjes bijgeplaatst.. 

De 2 muzikanten in ons midden hebben elke ochtend een uur met de kinderen muziek gemaakt - met 

zelf gemaakte instrumenten door gehandicapten- en vooral ook gezongen en gedanst! Een feest voor 

allemaal.   

De droogte was/is heel heel erg. Iedereen is afhankelijk van de tankwagen die dagelijks langs komt en 

waar je water kunt kopen!!  

Luma heeft in de 2 scholen een tank laten plaatsen met 750 liter water die door de tankwagen gevuld  

wordt. 

                                                                                             
                            De watertank.                                                                          De plaats om water te halen. 

 

Spelende kinderen  

bij Ikusasa. 
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Toekomst: 

De 2 scholen in Kroonstad blijven ondersteunen. 

 

Bij Ikusasa / Sechaba vooral uitbreiden! 

Er komt een afscheiding tussen de naschoolse klassen en de kleuterschool, schaduwdoek, bestrating 

en natuurlijk de inrichting. Ook zijn er plannen voor een sportveldje.  

Elke week gaat een vrijwilliger de supermarkten langs om eten te halen wat niet meer verkocht wordt. 

Dit eten wordt afgeleverd bij Ikusasa en wat er overblijft wordt verdeeld onder de oudere mensen in 

het plakkerskamp. 

 

                                                               
  De hoeveelheid eten wat wekelijks wordt opgehaald.                                  De 3 nieuwe klaslokalen. 

 

Dan wordt aan u allen de medewerking gevraagd voor het volgende: 

De Wilde Ganzen is een actie gestart " DE GOUDENGANS", waarbij € 10.000 te winnen valt. Natuurlijk 

doen wij als Lumahelpt hieraan mee. 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk stemmen te krijgen voor "ons" goede doel n.l. LUMAHELPT!! 

Dus vragen we u: stem allemaal en stuur de link door aan iedereen van uw vrienden, familie, collega’s 

e.d. Het handigst is om dit via de mail te doen zodat de mensen alleen maar op een link hoeven te 

klikken om te kunnen stemmen. Kortom uw hele adresboek! 

De link   www. goudengans.nl/lumahelpt     Klik dan op “stemmen”. 

U krijgt dan een bevestigingsmail in uw mailbox.  Hierin staat dat u gestemd heeft op : “Kgotsong”. Dat 

is de naam van één van onze projecten. Bevestig uw stem. 

 

De maanden november en december worden gebruikt om te stemmen. Hierna wordt in januari door 

een jury 5 doelen genomineerd die mee mogen doen in de finale. Aan deze doelen zal veel bekendheid 

worden gegeven en uiteindelijk zal hier een winnaar uit komen. Deze winnaar krijgt € 10.000,- dus 

het is zeker de moeite waard om met zijn allen hier de schouders onder te zetten. 

We houden u op de hoogte. 

Sommigen van u hebben al een oproep om te stemmen ontvangen via de mail maar wij hebben niet 

van iedereen een goed mailadres. Vandaar nogmaals deze oproep. 

 

Het bestuur van LUMAhelpt dankt u hartelijk voor alle steun in het verleden en de toekomst. 

Zonder uw hulp kunnen wij niet! 

 

Wij wensen u een goede decembermaand en veel goede wensen voor 2017. 

http://www.goudengans.nl/lumahelpt

