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Nieuwsbrief juni 2010 
 
Beste Vrienden van Luma. 
 
Het is zeven jaar geleden dat we voor het eerst kennismaakten met Maokeng, de Township 

van Kroonstad, en de kinderen die daar onder zeer armoedige 
omstandigheden leven! 
Zeven jaar, waarin heel wat is gebeurd. We hebben een 
prachtig gebouw neergezet, maar heel belangrijk: de kinderen 
krijgen nu ook een vorm van onderwijs, hebben “ 2x per dag” 
iets te eten en hebben een buitenspeelplaats met schaduwdoek 
en speelattributen. 

 
Het “oue tuis” 
In het “oue tuis” in Kroonstad, waar de groep vrijwilligers in 2008 
gelogeerd heeft tijdens de afbouw van Ikageng (de school), zijn 
inmiddels alle acht badkamers gerenoveerd. De ligbaden gingen eruit en 
daarvoor in de plaats kwam een douche. De wc is verhoogd en alles is 
nu goed toegankelijk. De bewoners zijn hier erg gelukkig mee!  
Verder zijn tien bedden vervangen door ziekenhuisbedden en is er een 
dvd speler geplaatst, met een stapel cd’s die verzameld is door vrienden 
van Luma. De bewoners genieten erg van de muziek!  
Daarnaast ondersteunen we een dagcentrum voor meervoudig 
gehandicapten. 
 
Muskietnetten 
Een andere actie is het uitdelen van muskietnetten in enkele dorpjes waar de 
malariamuskiet nog veel slachtoffers maakt. Dit gaat namens Luma gebeuren in oktober, 
tijdens het begeleiden van een reis door Zuid-Afrika en Mozambique door Lucie en Wim 
Kallewaard.  
 
Hoe hebben we dit allemaal kunnen realiseren? 
Er is de afgelopen jaren heel veel hulp geweest en er zijn vele acties georganiseerd, zoals: 
Kerken waar de opbrengst van collectes voor Luma werd 
bestemd; 
Presentaties in zorgcentra en scholen; 
Verkoop van kaarten; 
Verkoop van wafels; 
Plantenverkoop; 
Opbrengsten van zendingsgelden;  

Huwelijks –en verjaardagsfeesten, waar de cadeaus in geld 
bestemd waren voor Luma;  
Knutselclub; 
Sponsorloop; 
natuurlijk – heel belangrijk – de vaste donateurs van LUMA….,  
en nog veel meer! 
 

Een apart hoofdstukje vormt nog de braderie in Rozenburg. Daar stonden we op 30 april 
met een kraam in de kou en de regen. Alles werd echter goedgemaakt door hoog bezoek, 
want burgemeester Abouthaleb kwam er, samen met oud- 2e  Kamervoorzitter Frans 
Weissglas, ons een hart onder de riem steken. 
 
Verder staan nog de volgende activiteiten op het programma: 

• een braderie op 25 september in Spankeren/Dieren 
• een benefietavond op 2 oktober met een grote loterij “Altijd prijs”; 



 
Ondersteuning leidsters 
We zijn in gesprek met twee dames die graag een paar maanden (geheel op eigen kosten) 
de leidsters op beide scholen willen gaan ondersteunen/coachen. De dames hebben - of 
volgen een Pabo opleiding en willen hun kennis graag aan de leidsters beschikbaar stellen. 
 
Ambassadeurs  
Het aantal ambassadeurs is de afgelopen tijd flink uitgebreid met zeer enthousiaste 
mensen. We hebben zelfs een jeugdambassadeur die het hele jaar door bezig is met 
allerlei acties! Van het ophalen van lege flessen tot het doen van karweitjes, enz. 
Luma kan niet zonder deze mensen! 
Luma kan niet zonder u! 
Want Luma gaat door. 
 
Ons nieuwe project: KGOTSONG (“In Vrede”) 

Ikageng, de school in Kroonstad die we openden in 2008, is 
zoals we in de vorige nieuwsbrief melden uit zijn voegen 
gegroeid! 
Het opvang-gebouwtje, “KGOTSONG” zal deze maand met 
de omliggende grond aan LUMA worden verkocht.  
De tekeningen/plannen hebben we naar Kroonstad gestuurd 
om ze daar te laten beoordelen. Het gaat allemaal 
voorspoedig, zodat we, zoals het er nu voor staat, op 26 
oktober symbolisch de eerste steen kunnen gaan leggen. 

In 2011 gaan we met een aantal vrijwilligers de school weer afbouwen! 
 
Actie ‘Plant een boom’ 
Voor de actie “plant een boom” zijn inmiddels 47 bomen verkocht. De bomen gaan we op 
26 oktober tijdens het bezoek van een groep MAKOR-reizigers (begeleid door Lucie en Wim 
Kallewaard) planten in de tuinen van de scholen. Het worden snel groeiende bomen, die 
voor veel schaduw kunnen zorgen! 
 

Over planten gesproken: Er zijn onlangs zakjes groentezaad 
naar Kroonstad gezonden en aangekomen voor de moestuinen 
van Ikageng en de nieuwe school. Ook bij de nieuwe school 
“Kgotsong” wordt een moestuin aangelegd. 
 
 
 
 

Met de namen van de scholen en onze slogan kan het niet anders dan dat we doorgaan!! 
Ikageng = samen werken,  
Kgotsong = in vrede.  
LUMA = Geef de kinderen een wereld waar het goed is om te leven!! 
 
We hopen in de loop van dit jaar voldoende financiële steun te krijgen om de realisatie van 
de tweede school “rond” te krijgen. 
 
 

Hartelijk dank aan alle goee gevers, zodat we dit 
kunnen waarmaken. Een fijne zomer-vakantie 

gewenst. 
 
Namens het bestuur van Luma, 
Lucie Kallewaard Secretaris. 
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