
Beste allemaal, 

Het jaar 2020 was voor iedereen, denk ik, een heel bijzonder en bewogen jaar. Hopelijk zijn jullie het 

allemaal in goede gezondheid doorgekomen. Al heeft het voor velen ook mentale en financiële 

gevolgen. 

In Zuid-Afrika was het een jaar (en is het nog steeds) waarin Baie Dankie/NorSa veel uitdagingen 

tegenkwam. Door Corona raakten nog meer mensen hun werk kwijt, kregen ze geen inkomen en dus 

geen eten.  

 

 

 

 

 

De kinderen zaten vaak bij het huis. Er werden activiteiten georganiseerd om ze bezig te houden, 

zoals kooklessen.  We hebben als Baie Dankie spelletjes en knutselmateriaal aangeschaft voor alle 

Foster Homes zodat de kinderen zich thuis konden vermaken. 

 

 

 

 

In het begin van het jaar hebben we van ontzettend veel mensen extra geld 

mogen ontvangen om voedselpakketten te kunnen maken. Daardoor hebben we 

met elkaar voor veel mensen het verschil kunnen maken tussen leven en dood. 

Voor mensen die besmet zijn met TBC of Hiv/Aids, is het zó belangrijk om voedsel 

te hebben. Hun medicatie werkt namelijk niet als ze niet eten. 

De zorgmedewerkers hebben ontzettend veel voorlichting gegeven, medische 

hulp verleend, mensen mentaal bijgestaan. Met alle risico’s van dien en vaak was 

het erg zwaar. De grote vakantie in december hebben velen nodig om bij te 

tanken. Hopelijk laat Corona dat toe, want ook de cijfers van het aantal besmettingen loopt daar 

weer op. 

 



NorSa heeft naast al het extra werk van voedsel uitdelen en extra koken voor de mensen ook nog 

vele andere activiteiten georganiseerd. Dit alles natuurlijk via de regels m.b.t. Covid19. 

 

Zo is er o.a. voorlichting gegeven aan mannen, over geweld tegen vrouwen, 

hoe ze respectvol om moeten gaan met vrouwen. Helaas zijn zulke 

voorlichtingen nodig, zeker in deze tijd. Tijdens de lockdown was het erg 

gevaarlijk voor meisjes en vrouwen en steeg het percentage wat misbruikt 

werd. Alcohol mocht niet verkocht worden, maar er werd veel zelf 

gemaakt. Daardoor was het alcoholmisbruik erg groot omdat mensen thuis 

bleven en niet konden werken. Je kunt je voorstellen dat de thuissituatie 

voor kinderen en vrouwen vaak erg bedreigend was.  

 

       

De “oudste” kids hebben vorige week afscheid genomen op het project. Zo geweldig om te zien hoe 

trots de kinderen zijn. Zij gaan in januari naar de basisschool. Ook dan blijven we hen steunen door 

het sponsoren van schoolkleding, schoolmateriaal etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met elkaar hopen we op een gezond 2021, waarin we weer dicht bij elkaar mogen zijn: even die arm 

om de ander heen slaan, een drukkie geven als bemoediging of troost. En mag het dichtbij elkaar zijn 

nog niet letterlijk, dan hopen we wel figuurlijk: dat we goed voor onszelf en de ander zullen zorgen. 

Ook hopen we dat we als Baie Dankie weer veel mogen betekenen voor de mensen in Zuid-Afrika. 

Dat kan alleen door alle steun die we mogen ontvangen. Door sponsoring, donatie, de Proteadag en 

alle andere activiteiten. 

We hopen jullie allemaal weer te zien op de Proteadag van 2021. We wensen jullie fijne dagen toe in 

gezondheid. 

Lieve groeten namens iedereen van Stichting Baie Dankie Holland, Saskia 


