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Bezoek aan Rehoboth en Genesis. November 2017 
Anneke en Jan Rothuizen 

 

Steun aan projecten in Zuid Afrika 
 
Sinds onze zoon en schoondochter twee jaar als vrijwilligers in het Kinderdorp Rehoboth hebben gewerkt, 
bezoeken wij, Jan en Anneke Rothuizen, de afgelopen 6 jaar, jaarlijks 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, die ook in deze huizen wonen. Sphe is een 
van hen. Sphe en zijn zusje zijn op jonge leeftijd in Rehoboth opgenomen. Op dat moment hadden zij ernstige 
tuberculose en waren zwaar ondervoed. Met goede voeding en zorg zijn beiden uit hun ziekte crisis gekomen, 
maar beiden blijven kwetsbaar. Rond ons bezoek had Sphe bronchitis en had extra zuurstof nodig. Een 
stichting uit Nederland is te hulp geschoten en heeft een prachtige donatie gedaan voor een vaste en een 
mobiele zuurstofconcentrator. Kinderen als Sphe en zijn zusje, kunnen voortaan met deze hulpmiddelen zo 
goed als normaal functioneren. 
 

     
 
Alfons, Yvonne en Anneke voor een tafel          Sphe, die weer hoop heeft, met Jan op de bank.  
vol meegebrachte kleding. 
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De tijd komt eraan dat kinderen op een leeftijd komen dat zij Rehoboth gaan verlaten. Het vurige verlangen 
was om een oplossing te vinden voor veilige woonruimtes waar de kinderen zelfstandig kunnen wonen. De 
chief van de regio waar Rehoboth onder valt, heeft Alfons en Yvonne ontvangen en heeft per direct een 
prachtig kavel beschikbaar gesteld. 6 Hectare grond naast het regionale ziekenhuis. Op het moment wordt 
alles formeel vastgelegd en wordt bekeken hoe de indeling van het terrein zal zijn. Een van de Rehoboth 
jongens werkt bij een bouw-leerbedrijf en de kans is groot dat hij de eerste zal zijn die zijn eigen huisje gaat 
bouwen. 
 

    
 
Op weg naar de speel therapie.               Poseren met de kleding en slippertjes uit Nederland   
 

     
 
De tieners oefenen voor een uitvoering. Zingen en muziek op zijn Zuid Afrikaans: in het Engels en in Zulu.  
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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: 3.000-4.000 warme maaltijden per maand! (Op het moment zoeken we fondsen om het financiële gat 
in het voedingsprogramma van 300 euro per maand te dichten). Met fondsen uit Nederland is de keuken 
vernieuwd en vergroot en is er een provisieruimte gemaakt, zodat er voldoende 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 start Khula met Khula Teach. Teveel kinderen zakken voor hun middelbaar onderwijs en als zij al 
slagen weten ze de weg naar vervolgonderwijs niet. Kinderen die zakken kunnen twee maal herexamen doen, 
maar mogen in deze periode geen lessen volgen! Khula Teach gaat (her-) examen kandidaten helpen met 
goed onderwijs: twee modules wiskunde en een module Engels, de belangrijkste vakken. Naast de aandacht 
voor examenkandidaten gaat Khula Teach een uitgebreid After School programma draaien, dit om hiaten te 
vullen, die de soms (vaak) matige leerkrachten van de omliggende scholen laten liggen. De lessen gaan 
gegeven worden door onderwijskrachten uit de community, onder toezicht van Jessica Price, die door Genesis 
gevraagd is dit project te trekken. De cyclus van zakken en geen werk vinden gaat doorbroken worden door dit 
geweldige initiatief. Op het moment loopt een fondsaanvraag om dit project verder te steunen, zodat 
noodzakelijke investeringen gedaan kunnen worden. 
 
 

    
 
In overleg met Jessica Price en haar team.      Anneke bij de crèche kinderen. 
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3.000-4.000 warme maaltijden per maand! Het voedingsprogramma is noodzaak. Kinderen mogen niet 
ondervoed zijn en op jonge leeftijd schade voor hun ontwikkeling oplopen. 
 
 

     
 
De nieuwe, uit Nederland gefinancierde, provisiekamer. Nu is er capaciteit voor twee weken voorraad. 
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De Khula Teach school: een paar kleine klaslokaaltjes met op de rechtse foto, de computerruimte die volledig 
door tralies beveiligd is. Een Duits fonds, dat evenals Themba al jaren achter Khula staat, heeft het pand 
gefinancierd.   
 
Genesis Care Centre en Genesis Training 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. Met studiefondsen vanuit Nederland hebben een drietal mensen hun 
opleiding tot verpleegkundige kunnen volgen. Cecilia is enige tijd afgestudeerd en heeft een prachtige baan in 
het regionale ziekenhuis. Ze geeft leiding aan een team dat in de communities mensen met tuberculose 
behandelt en opvolgt. Mthandeni is in december 2017 afgestudeerd en werkt als verpleegkundige in het Care 
Centre. Petros heeft per januari zijn fonds voor het tweede en laatste jaar ontvangen en zal dit jaar afstuderen. 
Het is fantastisch te horen hoe een diploma een enorm verschil maakt in het perspectief van de betrokkene en 
zijn of haar familie.  
In de tweede helft van 2017 is met fondsen van een drietal donoren uit Nederland een zgn. Food Security 
programma opgezet. Naast het Care Centre is een groententuin opgezet. Familie en  vrienden van patiënten 
en stafleden worden aangemoedigd zelf een groententuin thuis op te zetten. Hiervoor krijgen ze een cursus op 
een kwekerij en leren alle facetten die met het kweken van groenten te maken hebben inclusief de juiste 
bereiding en inzicht hoe het hele jaar door geoogst kan worden. Voor de mensen betekent dit veel. Goede 
voeding verhoogd de weerstand en voor sommigen is het zelfs een bron van een beetje extra inkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een klas ontvangt het diploma Home Based Care. 
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We zijn door Karen Jefferys op de hoogte gebracht van de enorme impact van het Genesis Training Centre. 
Sinds eind 2013 hebben 380 mensen een diploma Home Based Care (thuiszorg) behaald. Dit diploma 
betekent: werk kunnen krijgen, positieve invloed op familie en vrienden en betere zorg. Daarnaast ruim 100 
mensen die een Eerste Hulp diploma hebben behaald en sinds begin 2017 zijn 89 mensen begonnen met een 
vijftal nieuwe opleidingen die in 2018 afgerond worden en de mensen een baan gaat opleveren.  

        
 
   De “Food Security” groententuin naast het Genesis Care Centre 
 

    
 
Dankzij donoren zijn alle matrashoezen vervangen, zijsteunen voor bedden geplaatst en heeft het Care Centre 
een emergency trolley kunnen aanschaffen. 
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Een weekend sport en spel. Unieke kans om jongeren beter te leren kennen en indien nodig te begeleiden. 
 
 
Dit jaar bezochten wij ook het project Melusi in Dundee. Vrienden van ons, Daniel en Elske van der Vlag, 
hebben er voor gekozen permanent voor dit project te werken. Sport, spel en voorlichting voor jeugd is een 
van de speerpunten. Opvang en resocialiseren van daklozen is een ander speerpunt evenals het organiseren 
van korte opleidingen. Tijdens ons bezoek hield Melusi een jongenskamp; 42 jongens van 9-10 jaar uit 6 
verschillende townships beleven een prachtig weekend. De organisatie van de activiteiten wordt gedaan door 
jongens van 14-22 jaar uit dezelfde communities, die opgeleid zijn voor dit mooie jeugdwerk. 
 
Stichting Themba heeft Melusi in contact gebracht met Stichting Leweza. Leweza heeft bij Kaapstad met 
succes een leerwerkplek lassen opgezet. Honderden mensen uit de communities behalen een diploma lassen 
en vinden werk. In november heeft de voorzitter van Leweza een bezoek gebracht aan Melusi en op het 
moment worden de mogelijkheden onder de loep genomen om een tweede leerwerkplek op te zetten. Deze 
komt dan op het beveiligde terrein van Melusi en zal zich richten op vakopleidingen in de richting van 
loodgieten en “handy man”. Mogelijk dat Stichting Themba verder betrokken raakt bij dit nieuwe project. 
 

                             


