
Er zullen weinig mensen zijn die niet getroffen zijn 
door corona en voor wie 2020 geen bewogen jaar 
is. Dit geldt ook voor de mensen in Jeffrey’s Bay en 
Humansdorp. Er is daar een totale lockdown geweest 
en onze scholen en programma’s waren dus ook ruim 
2 maanden dicht. Dit was heel heftig voor de kinderen 
want de situatie in de sloppenwijken was grimmig. 
Doordat (de meeste) mensen niet meer naar hun 
werk konden hadden zij ineens ook geen inkomen 
meer. Zij leefden door de lage salarissen altijd al aan 
de rand van armoede en deze rigoreuze maatregelen 
zorgden voor pure ellende. Gelukkig hebben wij als 
Victory4All enorm veel kunnen doen in de vorm van 
het uitdelen van voedselpakketten. Zie verderop in 
deze nieuwsbrief voor meer informatie.

Qua besmettingen is het, in vergelijking met elders 
in de wereld, erg meegevallen. Dit is heel bijzonder 
en een grote reden tot dankbaarheid. Op dit moment 
gaat er ook een ‘tweede golf’ door het land en we 
bidden vooral dat het ook nu niet ernstig uit zal 
pakken. De economie heeft hier al een enorme deuk 
opgelopen en we houden onze harten vast voor wat 
de verdere gevolgen zullen zijn. Blijf alsjeblieft met 
ons meebidden voor ‘onze kinderen’.

De scholen zijn nu gelukkig weer open. Er zijn veel 
voorschriften vanuit de overheid voor wat betreft 
mondkapjes dragen en ontsmetten van handen en 
lokalen. We zijn ontzettend trots op alle medewerkers 
die enorm hard werken. Alle extra aanpassingen door 
te voeren en ondertussen te zorgen dat de kinderen 
de achterstand in kunnen halen, vraagt veel energie 
en creativiteit van hen.
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Shalom Centre

Gelukkig waren we nog net op tijd met het 
groots georganiseerde evenement in verband 
met de officiële opening van King’s College op 29 
februari. Het was fantastisch! Veel ouders en andere 
belangstellenden kwamen dit met ons meevieren. De 
kinderen hadden heel hard geoefend en ze gaven een geweldige 
show weg. Door middel van dans en een soort optocht werd 
getoond waar de school voor staat. Met trots lieten de kinderen 
en leerkrachten zien dat je met hard werken veel kunt bereiken. 

Natuurlijk werd er een lint doorgeknipt en daarmee werden 
ballonnen opgelaten. Het was een heel feestelijke middag die in 
het teken stond van dankbaarheid.

Zo’n 40 Nederlanders waren hiervoor speciaal naar 
Zuid-Afrika gekomen. De dag voor de opening hebben 
we een rondleiding door de verschillende scholen 
en projecten gedaan. De kinderen lieten zich van 
hun beste kant zien en vonden het leuk dat er zoveel 
mensen bij hen kwamen kijken. Er was natuurlijk ook 
van alles ingestudeerd en elke bezoeker kreeg bij 
elke afdeling een aandenken mee. Na afloop kregen 
ze een heerlijke lunch die door de kinderen van het 
Skills Centre bereid was en netjes opgediend werd. 

Feestelijke 
opening



Op Noah’s Ark, de peuter-/kleuterschool, 
is besloten de allerkleinsten nog even 
niet terug te laten komen. Mondkapjes 
op, zoals de overheid voorschrijft, is voor 
hen gewoon niet te doen. De grotere 
kindjes genieten weer van hun dagelijkse 
routine en alles dat ze mogen leren. Het 
is natuurlijk wel gek dat ze alleen in een 
afgeplakt vierkant moeten spelen maar 
ze passen zich prima aan. 

Sponsorloop

Het kan haast niet dat iemand 
de actie gemist heeft die 
Johan n.a.v. zijn 55e verjaardag 
gehouden heeft. Er is op social 
media enorm veel aandacht aan 
gegeven en dat was ontzettend leuk. 
Hij en zo’n 20 anderen hebben 27 
juni door 5 x 5555 stappen te lopen 
maar liefst 34.360 Euro binnengehaald. Een geweldig 
bedrag dat heel hard nodig was. Onze vaste maandelijkse inkomsten via 
o.a. het sponsor-een-klas-programma zijn nu nog te laag. Gaten daarin 
worden vaak opgevuld door eenmalige grote giften of door acties zoals deze. 
De salarissen voor de 85 vaste medewerkers moeten natuurlijk wel steeds 
overgemaakt kunnen worden!

Voedselpakketten

Meteen bij de start van de lockdown hebben we d.m.v. een 
heel simpel filmpje te delen op social media, gigantische giften 
ontvangen. Hiermee konden er ruim 7000 voedselpakketten 
uitgedeeld worden! In deze pakketten zaten basisgoederen voor 
een gezin van vier personen voor twee weken. Ze werden aangevuld 
met groenten uit de Victory4All groentetuinen. Medewerkers/
vrijwilligers ontvingen een speciale vergunning om de sloppenwijken 
in te mogen. De gezinnen van de kinderen die op één van onze 
scholen zitten, van wie we wisten dat er geen inkomen (meer) was, 
werden het eerst bezocht. Op die manier konden we ook gelijk min 
of meer in de gaten houden hoe de situatie daar was en eventueel 
verdere hulp aanbieden. Daarnaast was er een verrassend goede 
samenwerking met gemeentelijke instellingen, bedrijven en kerken. 
Ook de soupkitchen bij Rainbow draaide overuren. Bijzonder om mee 
te maken hoe in noodsituaties mensen werkelijk de handen ineen 
slaan. Wij weten zeker dat deze pakketten voor veel mensen letterlijk 
hun redding zijn geweest. Ontzettend veel dank  
aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft.  

Elke Euro heeft impact gehad.

De Rainbow Angels klas is ook weer 
open. Om praktische redenen is het 
slechts voor ongeveer de helft van de 
groep weer mogelijk naar hun geliefde 
school te komen. Eva is nog in Nederland 
omdat ook zij nog niet terug mag reizen 
maar de andere leidsters zetten zich weer 
met hart en ziel in voor de kinderen met 
meervoudige beperkingen.

Veel kinderen van Rainbow school zijn ook weer terug. Er heerst angst voor besmetting 
onder ouders van deze kinderen en jongeren. Sommigen worden daarom nog 
thuisgehouden. De rest is weer hard aan het werk en ondertussen zijn ze aardig gewend 
aan de mondmaskers. Vooral deze doelgroep werd hard getroffen door de lockdown. Het is 
voor hen moeilijk te begrijpen wat er allemaal gebeurde en hoe je je aan de regels moest 
houden. De angst onder de bevolking voelden zij goed aan en dat maakte hen erg onrustig. 

Stroopwafels worden er gelukkig ook weer 
gebakken. De afnemers zaten echt weer op 
hun voorraad te wachten. Bovendien is niets 
doen voor deze jongeren natuurlijk helemaal 
niet goed. Op de foto zie je de jongeren hard 
aan het werk terwijl de Nederlandse bezoekers 
hen op de vingers kijken.



De nieuwe computerklas van King’s 
College wordt volop gebruikt. De kinderen 
vinden het fantastisch en ze leren 
geweldig veel nieuwe dingen. Ook worden 
leesprogramma’s ingezet. Via de computer 
is het gewoon veel leuker om met taal 
bezig te zijn!

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

Toen de lockdown dreigde hebben we de keuze moeten  
maken zo snel mogelijk naar Nederland te reizen. Net als  
bijna al onze Nederlandse medewerkers. Omdat twee van  
onze kinderen een huwelijk gepland hadden konden we  
het risico niet lopen later niet meer naar Nederland te  
kunnen komen. Die huwelijksdagen waren anders dan gehoopt  
maar al met al zijn het bijzondere dagen geweest.

Wij hebben een verzoek bij de ambassade ingediend om weer naar Zuid-Afrika te mogen reizen ondanks 
code oranje. Na acht maanden zijn wij, maar vooral David (16) daar wel weer aan toe!

We zijn ontzettend trots op het Victory4All team en bestuur. Zij hebben bewezen de ‘extra mile’ te gaan. 
Omdat we via Zoom contact konden houden hebben we fantastisch kunnen samenwerken. Wij hadden nu 
eens flink tijd om aan de fondsenwerving en het bouwen van bestaande en  
nieuwe contacten te werken. Daarin zijn bijzondere dingen gebeurd waar  
we God heel dankbaar voor zijn.

Gelukkig waren wij dus ook in Nederland toen Johan zijn moeder op  
1 november plotseling overleed. We zijn ontzettend dankbaar dat we in  
de afgelopen acht maanden regelmatig bij haar op bezoek konden gaan.

Met haar overlijden is er een grote leegte ontstaan. En Victory4All heeft  
haar grootste ambassadeur verloren! 

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 

Wij nemen onze petje af voor de mama’s in onze 
pleeghuizen. Zo lang alle kinderen thuis bezighouden 
is geen kleinigheid. Gelukkig is het allemaal goed 
gegaan maar reken maar dat de vlaggen uit gingen 
toen alle kinderen weer naar school mochten!

Johan en Astrid

We bidden iedereen ondanks 
de situatie waarin we nu leven, 
een bijzondere kersttijd en een 
voorspoedig 2021 toe.

Een hartelijke groet, namens het 
hele team en alle kinderen,

Johan en Astrid

Ook voor de groep jongeren van het 
Skills Centre heeft de coronatijd 
veel onzekerheid en onveiligheid 
gebracht. Jaap en Wies, de enige van de 
Nederlandse vrijwilligers die in Zuid-
Afrika zijn gebleven, zijn geweldige 
mensen die met hen praten en d.m.v. 
creativiteit helpen hun angsten te 
verwerken. 


