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wat je nog meer
over stichting

Ibhongo wil weten



I N H O U D

onze missie
 

onze flyer
 

statuten en huishoudelijk reglement
beleidsplan en activiteitenplan

jaarverslag en eindejaarsnieuwsbrief
 

onze partners
 

 over Masiphumelele
leven in een shack
Xhosa als cultuur

https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/statuten-stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Huishoudelijkreglement-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Beleidsplan-van-Stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Activiteitenplan-stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/jaarverslag.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/nieuwsbrief.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Achtergrondinformatie-over-Masiphumelele.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Achtergrondinformatie-over-Masiphumelele.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Masiphumelele-leven-in-een-shack.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/xhosa-als-cultuur.pdf


Wij gaan ervan uit          dat ieder kind een
veilige plek verdient om te leren en te leven. 

    Zo geven we het de kans  
om 

zich te ontwikkelen 
tot 

wat het graag 
wil zijn:

        het beste van zichzelf
 







onze statuten 
 

ons huishoudelijk reglement
 

ons beleidsplan 
 

ons activiteitenplan

https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/statuten-stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/statuten-stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Huishoudelijkreglement-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Beleidsplan-van-Stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Beleidsplan-van-Stichting-Ibhongo.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Activiteitenplan-stichting-Ibhongo.pdf


ons jaarverslag
 

onze eindejaarsnieuwsbrief

https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/jaarverslag.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/nieuwsbrief.pdf


Stichting Ibhongo werkt nauw samen met  Masicorp, St. Francis Outreach
Trust en Masiphumelele Creative Hub, die werkzaam zijn in Masiphumelele:

Masicorp is een NGO die vanaf 1999 de inwoners van Masiphumelele
ondersteunt. Hun belangrijkste focus is educatie in de breedste zin van het

woord. De visie is dat een goede ontwikkeling en onderwijs/opleiding de
mensen de kans biedt om te ontsnappen uit de armoede die momenteel
 hun leven beheerst. Masicorp probeert vooral goed aan te sluiten bij de

behoeften van de inwoners van Masiphumelele zelf. Ze stemmen af waarin,
 en hoe, de mensen van Masi ondersteuning willen hebben. Dit vormt de 
basis van hun activiteiten en projecten. Ze willen bereiken dat iedereen in

Masiphumelele toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs, training, advies
en ondersteuning. Duurzaamheid van de projecten op de lange termijn is 

daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Op dit moment heeft Masicorp 26 projecten en programma’s. 

De projecten en programma’s richten zich op diverse leeftijdsgroepen.
Sinds 2012 werkt Masicorp samen met stichting Ibhongo in projecten voor

peuters en kleuters en basisschoolleerlingen.

Voor meer informatie: masicorp.org
 

onze
partners

http://masicorp.org/


Stichting Ibhongo werkt nauw samen met  Masicorp, St. Francis Outreach Trust
en Masiphumelele Creative Hub,  die werkzaam zijn in Masiphumelele:

 
 
 
 
 

St. Francis Outreach Trust is opgericht in 2009. Het bestuur wordt gevormd
door vrijwilligers, meest leden van de St. Francis Anglicaanse kerk in

Simonstown. Wat betreft beleid en financiën staat de Trust los van deze kerk.
St. Francis Outreach Trust besloot, als reactie op de vele weeskinderen

i.v.m. de HIVepidemie, pleeggezinshuizen te starten, de zgn Homes to Grow.
Zij deden dit in samenwerking met de overkoepelende organisatie

 Home from Home. In 2010 werd het eerste huis geopend, in 2015 het tweede
huis. In ieder huis wonen 6 kinderen in gezinsverband met een permanent

aanwezige pleegmoeder. 
De kinderen kunnen hier tot hun 18e jaar in een veilige omgeving opgroeien

 en krijgen de kans om zo goed mogelijk tot ontplooiing te komen. 
De Trust werkt op het Kaaps schiereiland, voornamelijk in township

Masiphumelele.
Voor meer info: https://stfrancistrust.org

 
Sinds 2012 werkt St. Francis Outreach Trust samen met stichting Ibhongo.

 
 
 

onze
partners

https://stfrancistrust.org/


Stichting Ibhongo werkt nauw samen met Masicorp en St. Francis Outreach
Trust en Masiphumelele Creative Hub, die werkzaam zijn in Masiphumelele:

 
 
 
 
 

Masiphumelele Creative Hub is opgericht in 2017 door Yandiswa Mazwana. 
Deze organisatie probeert de inwoners van Masiphumelele op een veilige,

ondersteunende en educatieve manier te helpen bij hun dagelijkse
beslommeringen en uitdagingen. Er zijn mogelijkheden voor jong en oud, via

sport, naschoolse bijeenkomsten en creatieve bijeenkomsten. 
Afvalmateriaal wordt hergebruikt in een creatief programma. Er is ook een

moestuinprogramma. 
De Hub verzorgt, sinds de lockdown in maart 2020, 1.100 maaltijden voor
kinderen tot 12 jaar. Er zijn zeven maaltijddistributiecentra verspreid over
Masiphumelele opgericht. Vrijwilligers stellen ook groentepakketten voor

ouderen samen. Per week worden ongeveer 140 pakketten verspreid. 
 

voor meer informatie: https://masicreativehub.org
 

Sinds 2020 werkt Masiphumelele Creative Hub samen met Stichting Ibhongo
 
 
 
 

onze
partners

https://masicreativehub.org/


M A S I P H U M E L E L E

MAS I PHUMELE L E

Masiphumelele is een van de
kleinere townships in de provincie
Western Cape in Zuid Afrika. Het
ligt ongeveer veertig kilometer

ten zuiden van Kaapstad aan de
M65 tussen Noordhoek en

Kommetjie. Het aantal inwoners
varieert tussen de 40.000 en

50.000. Het township was
oorspronkelijk bedoeld voor

25.000 mensen.
 

De bewoners zijn  voornamelijk
Xhosa , afkomstig van het

platteland van de Eastern Cape.
Verder lezen.... klik hier

Masiphumelele
"we will succeed"

https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Achtergrondinformatie-over-Masiphumelele.pdf


Masiphumelele: 
leven in een shack

 
Om beter te begrijpen hoe het

 is om in een shack te leven,
 maakten we een afspraak met 
 Maputejo (24). Ze woont sinds

2004 in Masiphumelele.
 “Maputejo: ‘Ik woonde tot mijn

achtste jaar bij mijn
grootouders in de Eastern Cape,

in Mount Fletcher. Mijn ouders
waren naar Johannesburg

verhuisd, waar mijn vader in de
mijnen werkte. Op een dag

kreeg hij te horen dat er geen
werk meer voor hem was. Ze

zijn toen naar Kaapstad
verhuisd, waar hij nieuw werk

vond. Inmiddels was mijn
oudere zus Penny naar

Masiphumelele verhuisd en toen
in 2004 mijn grootouders

overleden, ben ik bij haar gaan
wonen.’

 
Maputejo werkt in een

cosmeticawinkel en is zes dagen
per maand vrij. Ze woont in een

shack die in vier compartimenten
is opgedeeld en verhuurd wordt

door haar oudere zus. 
 

Verder lezen... klik hier

https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Masiphumelele-leven-in-een-shack.pdf


Xhosa cultuur en taal
 

De meeste Zuid-Afrikanen in Masiphumelele behoren tot de Xhosa
stam. Om te weten wat de behoeften zijn van deze mensen, zijn we
op zoek gegaan naar de oorspronkelijke cultuur van de Xhosa. In
2014 bezochten we Khaya la Bantu (een cultural village in de Wild
Coast, in de buurt van East London) en leerden daar Mama Tofu
kennen, een 94 jarige Xhosa-mama die zich ten doel had gesteld

om de Xhosa-cultuur levend te houden. Mama Tofu overleed twee
jaar na ons bezoek, haar dochter heeft haar taken overgenomen.

Wil je het hele artikel lezen: Xhosa als cultuur 

https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/2020/09/Xhosa-cultuur-en-taal-V3.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/xhosa-als-cultuur.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/Xhosa-als-cultuur.pdf
https://stichtingibhongo.nl/wp/wp-content/uploads/2021/05/Xhosa-herzien-2021.pdf

