14 September 2012
Beste Peter, Martje, Klaas, Tiny, Jan en alle anderen van stichting Zithulele,
RE: ONDERWIJS PROGRAMMA UPDATE
Wederom hartelijk bedankt voor jullie trouwe support voor het werk van de Jubulani
Foundation in Zithulele. Onze onderwijs programma’s zijn sterker en sterker geworden de
afgelopen jaren en dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de genereuze support van stichting
Zithulele. Het doel van deze brief is om jullie op de hoogte te brengen van de laatste
ontwikkelingen van ons onderwijs programma. We willen jullie laten zien welke vooruitgang er
is geboekt en we zullen een aantal van jullie specifieke vragen beantwoorden.

Zithulele Pre-school Update
Het is zo’n voorrecht geweest om te leren van de expertise van Yolisa Duley, een vroege kinder
ontwikkelings expert (KOE), in de afgelopen achttien maanden.
Yolisa heeft de kleuterschool gebracht van een redelijk curriculum met een goede
onderwijzeres, naar het punt waarin we met het volste vertrouwen kunnen zeggen dat we een
uitstekend curriculum hebben en een hele geweldige onderwijzeres.
Met Thandeka Xhakaza, de kleuterschool onderwijzer, wisten we altijd dat ze iets bijzonders
had, maar Yolisa heeft echt het beste in haar naar boven gehaald. Met haar grondige training en
constante uitdagingen is haar onderwijs nog verder verbeterd.
Onze kleuterschool blijft klein (15-20 kinderen per jaar) maar dit geeft ons de kans om elk kind
uitgebreid de aandacht te geven en te investeren in zijn/haar ontwikkeling.
Dit gebeurt het hele jaar door, waarbij zorg word gedragen dat het kind echt klaar is voor school
en niet zo maar, zoals in andere leerinstituten in deze regio gebeurt, in het onderwijs systeem
word gezet. De groentetuin is heel goed geïntegreerd in het school curriculum en tegelijkertijd
een goede bron van eten voor de kinderen.
Kleuterschool uitbreiding
Zoals Ben en Taryn vermeldden in hun laatste update naar jullie toe in maart (toegevoegd als
referentie), dat we een aantal waardevolle lessen geleerd terwijl we probeerden de vroege
kinder ontwikkeling in Zithulele te verbeteren. Deze lessen hebben we geleerd door onze
fouten, die van anderen, door onze ervaring, en door feedback die we ontvingen van leden uit
de gemeenschap.
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Wat we ons hebben gerealiseerd is dat het bouwen van een sterke, effectieve en duurzame
kleuterschool tijd vraagt en een grote investering. Het bouwen van de eigenlijke school is het
makkelijke gedeelte, maar zonder onderwijs materialen, goed management, een goed getrainde
onderwijskundige is het geldverspilling en kan het meer schade doen dan goede dingen teweeg
brengen.
Een voorbeeld is dat in een nabijgelegen gemeenschap een Amerikaanse groep die op bezoek
was een complete nieuw schoolgebouw bouwden en een aantal onderwijs materialen gaven,
maar verder aan hun lot werden over gelaten. De gemeenschap was in eerste instantie,
natuurlijk, erg dankbaar. Maar ze hadden geen geld om een onderwijzer en administratieve
medewerker te betalen en konden de continue leermaterialen die nodig zouden zijn niet
aanschaffen. De kleuterschool werd een fiasco en is niet meer in gebruik.
Dit was een grote disillusie voor de gemeenschap en veroorzaakte veel boosheid.
Daarom is besloten om voorzichtig en langzaam uit te breiden om er zeker van te zijn dat
hetgene dat we bouwen ook duurzaam en te onderhouden is op de lange termijn.
In de vorige update vermeldden Ben en Taryn dat we twee kleuterscholen van een lijst van vier
zouden selecteren om verder te ondersteunen in de komende tijd.
De eerste, Upper Lubanzi Pre-school, is geselecteerd omdat we al een relatie met hun hebben
opgebouwd in de afgelopen zes maanden.
We hebben tijd doorgebracht met hun bestuursorgaan en hebben de kleuterschool
onderwijzeres getraind en van mentoraat voorzien. Deze kleuterschool is onlangs het gebruik
van hun gebouw kwijt geraakt, omdat de eigenaar zijn akker wil uitbreiden. Het gevolg is dat ze
een klaslokaal nu delen met groep 3 Grade R? van een lokale regerings basisschool.
Daarom hebben ze echt een nieuw gebouw nodig. We hebben dit project gebudgetteerd,
onderhandelt over de locatie met de gemeenschap en we wachten nu op toestemming van het
hoofd om te beginnen met de bouw. We hopen dat de bouw de komende weken zal beginnen
en hopelijk kunnen we jullie de voortgang laten zien wanneer jullie ons komen opzoeken in
november.
Op het moment dat deze kleuterschool goed loopt en we het gevoel hebben over voldoende
capaciteit te beschikken, dan zullen de volgende kleuterschool gaan steunen.
Dit zal waarschijnlijk halverwege het volgende jaar zijn in een gebied dat Zidindi heet. De
gemeenschap heeft ons daar benaderd voor assistentie. We willen waarschijnlijk starten met
relaties op te bouwen met hen op gelijke wijze als we dit voor Upper Lubanzi hebben gedaan.
Door mentoraat en training van hun eigen onderwijzeres en om tijd door te brengen met de
leden van de gemeenschap die betrokken zijn.
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Namen voor de kleuterscholen
In jullie brief noemden jullie de mogelijkheid om de kleuterscholen te noemen naar donoren en
daar naamborden voor te maken. Hoewel wij het idee waarderen, beiden scholen, “Zithulele
Pre-school” en “Upper Lubanzi Pre-school” hebben al namen (ze zijn benoemd door mensen uit
de gemeenschap waarin ze ook zo worden gebruikt) en we hebben het idee dat het niet passend
zou zijn om ze te veranderen. Desalniettemin, we zouden naamborden kunnen laten maken bij
de kleuterschool met de naam van de school en daaronder in een kleinere letter, vet gedrukt, de
donor. Bijvoorbeeld “Upper Lubanzi Pre-school – sponsort door …..”) Bedankt voor jullie begrip
betreffende dit onderwerp.
Bibliotheek
Voor de officiële opening van de bibliotheek waren we gewaarschuwd door andere NGO’s dat
het starten van een bibliotheek in een setting als de onze niet gemakkelijk zou zijn en het tijd
zou vragen voordat mensen het zouden gebruiken.
Dit was hun ervaring tijdens de start van bibliotheken in hun omgeving vijf jaar geleden. This had
been their experience having both started libraries in their areas a few years prior.
We zijn blij verrast om te melden dat we de compleet tegenovergestelde ervaring hebben.
Vanaf dag 1 is de bibliotheek goed ontvangen en in gebruik genomen door de gemeenschap.
Het word het meest gebruikt door schoolgaande kinderen op dit moment en het is nog een
uitdaging om de volwassenen aan het lezen te krijgen. Toch is het ontzettend bemoedigend om
te horen dat leerlingen zelfs naar de bibliotheek verwijzen als belangrijkste bron van informatie
buiten de school zelf.
Onze bibliotheek heeft momenteel ongeveer 2000 boeken, dit varieert van volwassenen Engelse
fictie boeken tot educatieve Xhosa boeken en referentiemateriaal voor de scholieren (bijv.
encyclopedieën ). We hopen dit aantal boeken te verdubbelen in de komende twee jaren.
ECD in the Home
Ben en Taryn introduceerden dit project in de vorige update en ik kan met enthousiasme
vermelden dat dit recentelijk is gelanceerd. Kijkend naar de eerste reacties van de gemeenschap
is het iets wat nodig is en zou een groot effect kunnen hebben in gedragsverandering richting
vroege kind ontwikkeling en onderwijs in het algemeen.
Het idee was grotendeels ontstaan uit frustratie dat het leek of er maar zo’n klein verschil werd
gemaakt met de vroege kind ontwikkeling via de kleuterschool (slechts 15-20 leerlingen per jaar)
Zelfs door meer support te bieden aan meerdere kleuterscholen zouden we niet zo’n grote
impact kunnen hebben op het gebied van de vroege kind ontwikkeling.
Onderzoek in de gemeenschap bevestigd onze vermoedens dat ouders hier zichzelf niet zien als
een van de onderwijzers voor hun kinderen. Naar hun idee is dat de taak van de school.
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Daarom zijn we dit project gestart in samenwerking met een andere NGO in Zithulele genaamd
Mentor Mother’s. Hun doel is om ouders te laten zien hoe belangrijk het is dat zij hun kinderen
als eerste dingen leren. Ze laten zien dat dagelijkse huishoudelijke taken kunnen worden
omgezet in educatieve mogelijkheden. Tevens nemen ze de basis activiteiten van
kinderontwikkeling met hen door en geven tips die makkelijk thuis uitvoerbaar zijn om zo hun
eigen kinderen te stimuleren.
MaMbasa, onze eerste bibliothecaresse, is gepromoveerd tot onderwijs pleiter/ondersteuner
(education advocate) met dit project als speerpunt. Ze heeft een grote passie voor onderwijs en
had deze rol onofficieel al op zich genomen voordat we haar hadden aangenomen om deze rol
officieel te vervullen. MaMbasa gaat van huis tot huis om ouders om ouders te onderwijzen en
is ook verantwoordelijk voor de training die de Mentor Mothers die het vroege kind
ontwikkelingsprogramma aan hun cliënten laten zien bij hen thuis.
Wij kijken erg uit naar de impact die dit project kan hebben.
Onderwijs Coordinator
Door de groei van onze onderwijsprogramma’s, en met Yolisa’s assistentie van de afgelopen 18
maanden zijn, realiseren we ons dat een fulltime onderwijs coördinator nodig is. Dit om de
huidige projecten en het uitstekende niveau van onderwijs wat we willen nastreven, te blijven
onderhouden.
In de vorige update vermelden we een het bedrag van rond de 3000 rand per maand voor een
geschikte vrijwilliger, maar we hebben ons gerealiseerd dat wanneer we iemand vinden met de
relevante ervaring en expertise we iemand zullen moeten aannemen met een maandelijks
salaris van 10.000 -15.000 rand. (dit is gebenchmarkt ten opzichte van gelijkwaardige functies in
deze omgeving). We zijn verschillende mogelijkheden betreffende de financiering hiervan aan
het uitzoeken, maar we zouden elke vorm van assistentie hierbij van stichting Zithulele zeer op
prijs stellen.
Leesbrillen
Hartelijk bedankt voor jullie aanbod voor leesbrillen, maar recentelijk is er een optometrie
project gelanceerd in samenwerking met Mercy ships. Ze hebben meer dan 3000 brillen
gedoneerd. Daardoor hebben we deze op dit moment niet nodig, maar heel fijn dat jullie aan
ons hebben gedacht.
Conclusie
We hopen dat deze brief jullie een duidelijk overzicht geeft hoe het gaat met de verschillende
projecten en jullie een idee geeft wat onze visie is voor de verdere verbetering van onderwijs in
Zithulele. Bijgevoegd is een diavoorstelling om jullie een visuele presentatie te laten zien van
deze update. Het is ook iets wat jullie zouden kunnen laten zien aan donoren.
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Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie continue steun en geef alstublieft onze waardering door
aan iedereen die heeft bijgedragen ons werk dankzij stichting Zithulele.
We kijken er naar uit jullie in november te ontmoeten

Hartelijke groeten en Gods zegen,

John Young
Namens het Jabulani team

JABULANI RURAL HEALTH FOUNDATION
(Association incorporated under Section 21)
Registration No. 2006/009074/08 PBO No. 930 027 691 NPO Reg. No. 086-315-NPO
Account Details: ABSA, Frere Square, Branch Code: 632005 Acc No: 4069520005 Swift Code: ABSAZAJJ
Address: Zithulele Village, Mqanduli, Eastern Cape, 5080. Postal Address: PO Box 682, Mqanduli, 5080
Telephone: +27 81 370 1041 Fax to email: +27 86 556 1981
Web: www.jabulanifoundation.org Email: info@jabulanifoundation.org
Directors: Dr CB Gaunt (RSA), Dr KWDP le Roux (RSA), Rev JK Ntlatywa (RSA)
Patrons: Desmond & Leah Tutu

