
Wat we steeds ‘fase 3’ van het bouwproces van het nieuwe King’s College 
gebouw hebben genoemd, heet nu ‘het administratiegebouw’. En het is zo 
goed als klaar! Hier zijn een officiële ingang/receptie en kantoren gevestigd. 
Daarnaast zijn er ruimten voor de social worker en de remedial teachers. 
Boven zijn twee extra klaslokalen en een grote computerruimte. Daar zijn we 
ontzettend dankbaar voor. Onze kinderen kregen wel computerles maar dat 
gebeurde mondjesmaat omdat we maar vijf computers hadden. 

Engie, een Nederlands bedrijf, heeft 68 desktop computers en 59 laptops 
gegeven, die nu in de (13e) container zitten. Deze container, vol met 
geweldige gedoneerde spullen, komt als het goed is, heel binnenkort onze 
kant op. 

Een Zuid-Afrikaans bedrijf heeft gratis alle benodigde tafels voor deze 
computerruimte gemaakt. 

Een medewerker van Engie zal t.z.t. naar Jeffrey’s Bay afreizen om alles te 
installeren. Wat zijn er toch veel geweldige mensen die allemaal meehelpen 
de kinderen hier te kunnen bieden wat ze zo hard verdienen. Dit alles zal 
bijdragen aan een kans op een goede toekomst zonder armoede. 

Wat zal onze Amerikaanse ‘computerjuffrouw’ genieten 
als ze straks niet meer weggestopt in een klein hoekje 
van het ‘printerkamertje’ les hoeft te geven
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EEN FRISSE START

Het nieuwe schooljaar is hier halverwege januari weer van start 
gegaan. Alles verliep prima en alle (ruim 80) medewerkers stonden 
weer met open armen op alle kinderen te wachten.

We hebben altijd te maken met heel lange wachtlijsten. De vraag naar 
goed onderwijs is enorm en het aantal kinderen dat op de slechte 
overheidsscholen terechtkomt is groot. Die scholen zijn overvol omdat 
zij geen kinderen mogen weigeren. De ‘luxe’ van ons, als privéschool, 
is dat we de keuze hebben klassen relatief klein te houden zodat het 

Playschool Noah’s Ark

Aan het begin van de vakantie zijn alle kinderen en mama’s een 
dagje uit geweest. Een sponsor had dit mogelijk gemaakt. Ze zijn naar 
een soort vogelpark geweest en hebben natuurlijk een lekker ijsje 
gekregen. Ze hebben genoten! 

Sommige kinderen zijn in de vakantie naar hun biologische familie 
geweest. Dit is iets wat we heel moeilijk vinden. We weten gewoon 
niet goed wat daar gebeurt en of het trauma toe zal voegen of dat het 
goed voor de kinderen is. Ze waren tenslotte niet voor niets uit hun 
familiesituatie verwijderd. De rechter bepaalt voor sommige kinderen 
bezoekrecht dus wij hebben daar niks over te zeggen. 

onderwijs beter is. Het nadeel is dat je heel veel kinderen af moet 
wijzen. En dat is pijnlijk. Wat zouden we graag alle kinderen uit de 
sloppenwijken een plekje op één van onze scholen geven.

We zijn heel dankbaar dat we zo’n 650 kinderen in ieder geval goed 
onderwijs, opvang en/of zorg kunnen geven. Veel kinderen kwamen 
weer huppelend het schoolplein op in hun mooie uniformen en hun 
tasjes op hun rug. Verwachtingsvol voor het nieuwe jaar met hun 
nieuwe juffrouw of meester in een nieuw lokaal.

We waren in ieder geval weer blij toen iedereen terug was. Veilig en wel 
bij de ontzettend lieve pleegmama’s.

We willen jullie gebed vragen voor deze huizen. De kinderen zijn 
getraumatiseerd en hebben specialistische hulp nodig die niet altijd te 
vinden is.

Bid vooral voor mama Annie. Zij kreeg jaren terug allemaal vrij jonge 
kinderen toegewezen. Dat was hard werken voor haar maar nu, zo’n 11 
jaar later, is de zorg helemaal veranderd! Nu is dit huis vol met tieners 
die elk weer hun eigen uitdagingen meebrengen. 

Pleeghuizen

Bij de kleintjes van Noah’s Ark was het de eerste 
dagen wel even wat onrustig. Vooral in de groep 
waar de nieuwe allerkleinsten van net één jaar 
oud, nieuw aankwamen. Daar vloeiden heel wat 
traantjes want het was allemaal best spannend. 
Na een paar dagen was dat ook weer over want ze 
vinden het allemaal even heerlijk daar te mogen 
spelen. Ook voor de al wat oudere kinderen was 
het weer even wennen. Als je nog maar twee 
jaar oud bent is het ook heel wat om naar een 
hogere groep te gaan.Gelukkig was die nieuwe 
juffrouw niet helemaal nieuw. Die hadden ze vorig 
jaar natuurlijk ook al vaak meegemaakt op het 
speelplein en bij de gezamenlijke activiteiten.



We hebben ook weer een ‘Hollandse 
nieuwe’ gekregen: Martine van der Vis. 

We zijn altijd heel benieuwd wat de kinderen met een 
beperking allemaal mee hebben gemaakt in de lange 
zomervakantie. De gevaren in hun leefomgeving zijn groot 
en zorg is meestal niet of nauwelijks aanwezig. En dan 
heb ik het nog maar even niet over de vele ‘gangs’ die 
rondlopen in de sloppenwijken…

Veel kinderen, vooral op Rainbow, kwamen hongerig en 
vuil terug op school. Nu genieten ze elke dag weer van de 
liefdevolle zorg en krijgen ze weer twee maaltijden per 
dag. Die helpen de gezondheid, ontwikkeling en groei.

We zijn heel dankbaar voor wat we zoveel kinderen kunnen 
bieden in de school, dagbesteding, skills-centrum en pleeghuizen. 
Hier worden ze gezien, weten ze zich geliefd, leren ze nieuwe 
dingen en horen ze dat God hen ziet en van hen houdt, wat 
mensen hen ook aandoen.

Rainbow Village

Het extra (derde) lokaal bij Rainbow Angels is bijna klaar. Straks kan 
er nog meer zorg geboden worden aan kinderen met meervoudige 
beperkingen. Er zijn er nog steeds heel veel op de wachtlijst voor 
wie geen enkele andere zorg of opvang is. Een verschrikking voor de 
ouders. Zij weten totaal niet hoe ze hun kind kunnen helpen of zelfs 
maar verzorgen. 

We willen iedereen bedanken die het d.m.v. financiële bijdragen 
mogelijk maakt om ook deze kinderen liefdevolle opvang te bieden.

Sjoerd en Ilse Marinus zijn, na anderhalf jaar, weer terug naar 
Nederland om daar hun toekomst verder op te bouwen. Het is even 
spannend hoe hun werk overgenomen gaat worden door vooral lokale 
medewerkers maar we hebben er alle vertrouwen in. Het ‘Skills Centre’ 
is weer open en ook de dagbesteding heeft een vervolg gekregen. 

De jongeren van Soete Swaan bakken nog steeds heel enthousiast de 
vele bestellingen van stroopwafels. Over heel Zuid-Afrika verspreid 
worden deze goed verkocht. In de container die onderweg is, zit een 
groter bakijzer zodat aan de vraag kan worden blijven voldaan.

Meester Jaap heeft nu ook zijn eigen ruimte waarin hij 
de kunstlessen voort kan zetten met de jongeren van 
het skills centrum en kinderen van Rainbow school. 

De groentetuinen liggen er ook fantastisch bij en niet alleen de Victory4All kinderen genieten van de 
biologische lekkernijen, ook een plaatselijk restaurant neemt onze groenten af. Ook dit wordt een 
zelfvoorzienende onderneming die binnenkort uitgebreid wordt op een nog groter stuk grond bij King’s 
College. Dit alles wordt geleid door ‘Farming God’s Way’, met drie vaste medewerkers en de hulp van de 
Rainbow jongeren en leerlingen van King’s College.



Helaas heeft onze ‘oldtimer’ het nu echt opgegeven. Hij heeft lang 
dienst gedaan om kinderen op o.a. sportevenementen, schoolreisjes en 
leerzame uitjes te krijgen maar nu kon er niks meer aan gerepareerd 
worden.

We kunnen echt niet zonder bus dus willen we jullie vragen het 
mogelijk te maken een andere (tweedehands) aan te schaffen. Een 
stichting heeft beloofd de helft van het benodigde bedrag te doneren. 
Zonder die andere helft kunnen we natuurlijk nog niks dus hopen we 
dat we snel de overige 19.000 Euro bij elkaar zullen krijgen. Vele kleine 
giften bij elkaar zorgen ook voor een groot bedrag!

Maak je donatie rechtstreeks over op onze bankrekening of ...

Victory4All heeft een ANBI status.  
Dit betekent dat jouw giften aan 
Victory4All fiscaal aftrekbaar zijn.

POST:  van Leeuwenhoekweg 3
         2964 LJ Groot-Ammers

E-MAIL:    info@victory4all.nl
WEBSITE:   www.victory4all.nl
TELEFOON:   0184 70 02 70

Bedankt voor je steun!

Victory4All
IBAN:  NL72RABO0361852991
BIC:    RABONL2U

Onze schoolbus is kapot

Wij zijn heel dankbaar dat een groep ondernemers het op 
zich heeft genomen Victory4All te ondersteunen op een 
unieke manier.

Zij zoeken ervaren mede-ondernemers die hun gegeven 
talenten en (financiële) middelen ook graag inzetten buiten 
hun eigen bedrijf. 

Zie onze website voor meer info: victory4all.nl/ondernemers

Sponsor een klas
Voor € 30 per maand sponsor je niet 
één kind maar een HELE KLAS! Volg 
de klas 8 jaar lang d.m.v. filmpjes, 
foto’s en verhalen. Hierdoor kunnen 
wij salarissen en boeken e.d. betalen.

Ga naar victory4all.nl/klas 

Ondernemersplatform

Ga naar www.victory4all.nl/schoolbus
Namens alle  
kinderen hier: bedankt!


