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Bezoek aan Rehoboth en Genesis. Februari 2019 
Anneke en Jan Rothuizen 

 

Steun aan projecten in Zuid Afrika 
 
Sinds onze zoon en schoondochter ruim twee jaar als vrijwilligers in het Kinderdorp Rehoboth hebben gewerkt, 
bezoeken wij, Jan en Anneke Rothuizen, de afgelopen 6 jaar, met regelmaat Zuid Afrika. Na hun terugkeer 
naar Nederland hebben we met een paar vrienden in 2011 een kleine stichting opgezet, Stichting Themba, om 
fondsen te werven voor Rehoboth en een paar prachtige projecten in dezelfde omgeving, het Ugu district van 
KwaZuluNatal. KwaZuluNatal wordt geteisterd door de HIV/AIDS en TB epidemie en een hoge werkeloosheid. 
De ngo’s waarmee we bevriend zijn doen prachtig werk en voor de continuering en uitbreiding van dit werk 
wordt regelmatig een beroep gedaan op Stichting Themba.  
 
Rehoboth 
 
Op het moment groeien 80 kinderen op in het kinderdorp Rehoboth. De kinderen zijn wees of het zijn kinderen 
van ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Rehoboth is een thuis voor baby’s en kinderen t/m 21 
jaar. Kinderen rond de tienerleeftijd leren meer zelfstandig te wonen. Vanaf een leeftijd richting 20 jaar wonen 
de meisjes zelfstandig op het, voor meisjes, veilige Rehoboth terrein. Voor jongens heeft Rehoboth op 
wonderlijke manier de beschikking gekregen over 2 huizen in Port Shepstone. De jongens wonen daar 
zelfstandig onder een toeziend oog van Rehoboth medewerkers.  
     
 

    
 
Li.: Onder het afdak van één van de huisjes (elk huisje is thuis voor een huismoeder en 4-5 kinderen) praten 
we met Yvonne van der Galien. Yvonne en Alfons hebben ruim 16 jaar geleden Rehoboth opgezet.  
Re.: Gezinnetje heeft juist geoogst van hun deel van de groententuuin. 
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Li.: Enorm trots staat de eerste universitaire Rehoboth studente voor haar faculteit voor Sociale 
Wetenschappen. Re.: Gezinnetje krijgt via de telefoon de groetjes van vrijwilligers die jaren geleden bij 
Rehoboth gewerkt hebben. 
 

    
 
Na school is het tijd om te spelen. 
 

    
 
Li.: Eén van de meisjes, die in december Rehoboth verlaten heeft, krijgt baan bij Rehoboth, zodat contact en 
ontwikkeling gewaarborgd blijft. Re.: Er is er één jarig hoera, hoera, …… 
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Khula Community Centre 
 
De ontwikkelingen bij “Khula” gaan hard. Genesis schoot communities, die 30-40 km landinwaarts liggen, te 
hulp met het opzetten van een crèche: “als kinderen naar de crèche kunnen, kan moeder werken”. Vervolgens 
heeft Khula een voedingsprogramma opgezet voor de crèche kinderen en voor de kinderen van de omliggende 
scholen: 4.000-5.000 warme maaltijden per maand!.  Met fondsen uit Nederland is de keuken vernieuwd en 
vergroot en is er een provisieruimte gemaakt, zodat er voldoende ruimte voor voorraad is. Met fondsen uit 
Nederland is een Healthpost naast de crèche gebouwd. Wekelijks komt een medisch team dat zorg biedt, veel 
aandacht geeft aan preventie en sinds 2017 verstrekt de mobiele apotheek AIDS medicatie. Voorheen moest 
men hiervoor naar het regionale ziekenhuis en dat kostte een dag!  
 
In 2018 is Khula gestart met Khula Teach. Khula Teach verzorgt naschools onderwijs voor lagere- en 
middelbare scholieren in het crèche gebouw en het team trekt er ’s ochtends op uit om in de naburige scholen 
extra lessen muziek en Engels te verzorgen. Khula Teach beschikt over een computer ruimte en een 
bibliotheek en stimuleert dat kinderen lezen. Themba zal proberen fonds te werven voor meer goede 
Engelstalige boeken en voor moderne laptops. Beheersing van de Engelse taal is cruciaal voor het vervolg 
onderwijs en voor het vinden van een baan is Engels en computer vaardigheid van groot belang. 
 

    
 
Li.: De achterzijde van de Khula crèche met recent gebouwde provisiekamer. 
Re.: De Healthpost, die wekelijks bemand wordt door een medisch team met mobiele apotheek, is met het 
rode kruis vanuit de omtrek zichtbaar. 
 
 

    
 
Het aantal crèche kinderen is de laatste jaren gestegen tot boven 100. Helaas kan Khula financieel niet 
rekenen op de overheid, zodat voortduren fonds geworven moet worden.   
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In overleg met het Khula Teach team. Er zijn onvoldoende goede Engelstalige boeken. Deze onderwijzeressen 
hebben er voor gekozen dagelijks 40 km heen en 40 km terug te rijden om community kinderen betere kansen 
te geven. 

    
 
Li.: In de keuken hangt het bord met het menu voor de week. 
Re.: De crèche kinderen staan in de rij voor het “power ontbijt”. Een uitgemeten portie met noodzakelijke 
voedingsmiddelen, vitaminen en mineralen.  
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Li.: Dank zij fonds uit Nederland is een extra vloer gelegd waar muziek les gegeven wordt. 
Re.: Het voltallige Khula Teach team, juist voordat men vertrekt naar een naburige lagere school.  
 
Genesis Care Centre 
 
Opnieuw werden we hartelijk ontvangen door het team dat verantwoordelijk is voor het Care Centre en het 
Training Centre. Er is veel bij te praten.  
Het afgelopen jaar is met fondsen van een drietal donoren uit Nederland een zgn. Food Security project 
opgezet. Met dit project heeft de moestuin die het Care Centre van verse groenten voorziet, een water 
management systeem gekregen en werd vanuit het Care Centre mensen gestimuleerd een cursus “zelf 
moestuin aanleggen” te volgen. 
De impact van dit project is enorm. 37 mensen uit de communities werden op een boerderij geleerd een 
moestuin aan te leggen bij hun huisje in de community. Alles: biologisch bemesten, zaaien, planten, oogsten,  
gezond bereiden en zelfs zo nu en dan wat verkopen! Het succes rijkt verder dan alleen dagelijks verse 
groenten eten. Twee dames, die nu zelf hun groeten en kruiden kweken, waren gekomen om persoonlijk 
verslag te doen. Je wordt vanzelf stil als je hoort, ziet en voelt hoe prachtig het is als mensen zelf iets 
succesvol opzetten en daar terecht trots op zijn.     
 
. 
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Met fonds uit Nederland werden medicijn trolleys (links) en warme maaltijden trolleys (rechts) aangeschaft. 
 

    
 
Li.: Mobiele kasten voor medische hulpmiddelen, bloeddruk meters, infuus standaarden en meer, gefinancierd 
met een prachtige donatie vanuit Nederland. 
Re.: De auto (uit Nl gedoneerd) die zowel goederen als patiënten kan vervoeren is onmisbaar. 
 
Genesis Training Centre  
 
We zijn door Karen Jefferys op de hoogte gebracht van de enorme impact van het Genesis Training Centre. 
Sinds eind 2013 hebben 496 mensen een diploma Home Based Care (thuiszorg) behaald. Dit diploma 
betekent: werk kunnen krijgen, positieve invloed op familie en vrienden en betere zorg. Daarnaast 139 mensen 
die een Eerste Hulp diploma hebben behaald. 
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Sinds twee jaar biedt het Training Centre een vijftal nieuwe beroepsopleidingen met o.a. administratie- en IT 
richtingen. Ook is gestart met de opleiding voor Community Health Worker. Deze mensen gaan de 
communities in om ter plekke medische hulp te bieden en voorlichting te geven.   
 
Een geweldig initiatief van vrienden van Stichting Themba. Op eigen kosten hebben Marieke van Oorsouw en 
Peter van Delft van M&P Consultancy in Maart 2018 een driedaagse Management Masterclass gegeven voor 
een groep leidinggevenden van verschillende ngo’s en bedrijven. De masterclass is extreem goed 
gewaardeerd en persoonlijke contacten voor follow-up met cursisten zijn gelegd. 
 
 

    
 
De Masterclass cursisten aan de slag. Gemotiveerd om in drie dagen zo veel mogelijk kennis op te doen en in 
praktijk te brengen.. 
 

      
 
Op 1 maart 2019 vierde het Genesis Care Centre haar 14-jarig jubileum.         


