
Ik ben 40 jaar. Naast mijn eigen kinderen verzorg ik de kinderen van mijn 
zus, die twee jaar geleden stierf aan de gevolgen van Aids. Net als Eunice 

werk ik al meer dan 10 jaar bij HOKISA, vanaf de opening in 2002.
Ik ben HIV positief. Met trots vertel ik anderen hoe ik, door de 

aanpassingen in mijn leefstijl, weer een gezonde en sterke vrouw 
ben geworden. Eunice, ik en andere openlijk HIV+ volwassenen in 

Masiphumelele fungeren inmiddels als rolmodellen: we laten zien wat je 
met een gezonde leefstijl en medicatie kunt bereiken. 

In onze vorige nieuwsbrief namen we, bij de aankondiging van het boek African Kids,
een stukje op over Eunice, die in oktober 2012 samen met Robyn Cohen de Nederlandse donateurs 

ontving in Amsterdam. Nu stelt Mandisa zich voor. Daarna berichten Eunice en Mandisa over 
ontwikkelingen bij HOKISA en in hun township.

Een bijdrage van Eunice Mbanjwa en Mandisa Mahlumba, 
teamleiders en Senior Childcare Workers bij HOKISA. 

N I e u w S b r I e f  V A N  D e  S T I C H T I N g
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z O M e r 
2 0 1 3

HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.
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Mandisa (l)  en Eunice met Anothando (1,5 jaar)



ONtwIKKElINgEN bIj HOKISA 
In 2012 volgden vijf teamleden van HOKISA de cursus Kinderen en HIV. Vier van 
hen slaagden met glans voor hun diploma en zullen de collega’s begeleiden die 
in juni 2013 aan de opleiding beginnen. Vanwege nieuwe inzichten veranderen de 
behandelmethoden voortdurend. Het komt er dus op aan dat alle stafleden goed op de 
hoogte en gekwalificeerd zijn. 

Op 1 december (world Aids Day) in 2012 bezocht Helen Zille, premier van de western 
Cape, HOKISA ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Ze bedankte ons voor de 
waardevolle bijdrage die we leveren aan de gemeenschap. 

EEN NIEuwE MAN
Ons team is uitgebreid met een nieuwe medewerker, Happyson, die in het bezit is 
van een rijbewijs. Nu kan er altijd iemand van het team naar de supermarkt of de 
zwemclub en, in geval van nood, met een kind naar het ziekenhuis. Het is ook fijn dat 
we er weer een mannelijk teamlid bij hebben. goede mannelijke rolmodellen hebben 
een positief effect op de kinderen.

buurtwErK IN MASI
we vertellen ook graag iets over onze township, Masiphumelele. tot de vaste 
voorzieningen horen inmiddels een lagere school en een middelbare school, 
een kliniek, een jeugdcentrum en een bibliotheek. Daarnaast zijn er veel 
NgO’s (niet-gouvernementele organisaties) actief, ondermeer op het gebied van 
volwassenenonderwijs / beroepsvoorbereiding, advisering voor kleine bedrijfjes, 
zorg voor ouderen en zorg voor kinderen met een beperking. Sinds kort krijgen 
ondervoede scholieren een ontbijt en lunch op school. Daardoor kunnen zij zich 
nu beter concentreren en halen ze hogere cijfers. De bibliotheek staat open voor 
iedereen. Vrijwilligers (uit Masi en van daarbuiten) verzorgen huiswerkbegeleiding en 
leesprogramma’s. Er is gratis internet voor scholieren en werkzoekenden. Het is een 
geweldige voorziening waar velen gebruik van maken. 

tot slot willen wij, ook namens het hele team en de kinderen, allen die in Nederland 
bij HOKISA betrokken zijn bedanken voor hun bijdragen. wij blijven onze uiterste best 
doen om alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, de steun en de liefde te 
geven die ze zo hard nodig hebben.

tHANK YOu!!!
Eunice Mbanjwa en Mandisa Mahlumba

HOKISA NIeuwSbrIef
z O M e r  2 0 1 3

Met het HOKISA busje kunnen 8 kinderen en 2 
begeleiders iedere week naar de lessen ‘reddend 
zwemmen’,  die de zwemclub in Fishhoek bij  wijze 
van donatie gratis aanbiedt

Van de redactie:  bovenstaande tekst is  een samenvatting. De volledige brief van Eunice en Mandisa,  met onder 
andere aandacht voor de ( inmiddels verdwenen) vooroordelen tegen HOKISA vanwege het AIDS-lintje in het 
logo en actuele info over de behandeling van HIV+ /  AIDS is  te vinden op de website:  www.hokisa.nl/nieuws



Thwali werkt bij bakkerij 
Olympia in Kalk Bay. ‘Toen ik 
nog op school zat werkte ik 
in het weekend bij Olympia, 
dus ik kende al mijn collega’s 
al. Mijn chef zei vaak dat 
hij heel tevreden over me 
was, en nu heb ik een vaste 
baan gekregen. Ik ga graag 
naar mijn werk, want mijn 
collega’s zijn leuk. Het liefst 
maak ik croissants met 
spinazie en feta.’

Mbu vond een baan bij de 
supermarkt Pick’nPay. ‘Ik begon hier 

als deeltijd vakkenvuller. Nu werk 
ik fulltime en ben ik in vaste dienst. 

Ik kan hard werken en kom altijd 
op tijd. Dat moet ook wel, want ik 

heb een baby-zoontje, en daar wil ik 
goed voor zorgen.’

Sabatha is al drie jaar in 
dienst bij het bejaardenhuis 
Nerina Gardens in Fishhoek. 
‘Ik houd van oude mensen, 
en ik vind het fijn om hen te 
helpen. Ze zijn ook lief voor 
mij en hun kinderen geven 
me vaak cadeautjes omdat 
ze blij zijn dat ik hun ouders 
zo goed verzorg’.

E E N  P OË T I S C H E  I N B OR ST
D e  Ho k i s a  k i d s  h e b b e n  a l l e r l e i  h o b b y ’s .  D e  e e n  s p e e l t  k e y - b o r d ,

e e n  a n d e r  o e f e nt  o p  c i r c u s a c t s  e n  Fu n d i s w a  ( 1 5 ,  b i j  H O K I S A  s i n d s  2 0 0 3 )
h o u d t  v a n  p o ë z i e .  Ha a r  f av o r i e t  i s  h e t  v o l g e n d e  g e d i c ht  v a n  Wi l l i a m  Ye at s : 

When you are old…
When you are old and grey, full of sleep and nodding by the fire

Take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes once had
And of their shadow deep

How one man loved your moments of glad grace and loved your beauty
With love, true or false

One man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrow of your changing face
Bending down beside the glowing bars, murmurs a little sadly

How love fled and raced upon the mountains overhead

And hid his face amongst a crowd of stars

Op eigen benen: (ex-)HOKISA kids aan het werk
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Masiphumelele-
 we will make it 
together!

Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland
Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout

Meer weten? Mail naar hokisa.nl@hetnet.nl
of kijk op www.hokisa.nl of www.hokisa.co.za

Giften: NL46INGB0009232137
t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Op deze laatste Koninginnedag bruiste het
HOKISA-plein in de Amsterdamse  Watergraafsmeer 
als vanouds, en het geld rolde weer vlot binnen: de 
teller stopte pas bij € 1873,60
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Wilde Ganzen
De afgelopen twaalf 
maanden hebben de Wilde 
Ganzen weer 
met ons 
meegevlogen 
voor de 
inrichting en meubilering 
van het tweede HOKISA 
huis. Verschillende 
acties (Koninginnedag, 
de Dam tot Damloop 
door medewerkers van 
Spirit, een inzameling 
op het Amsterdams 
Lyceum, de kerstmarkt 
van het  Reynaertcollege) 
en particuliere donaties 
leverden samen de 
beoogde € 6.766,45 
op. De Wilde Ganzen 
vermeerderden dit bedrag 
met € 3.721,55 en hebben 
inmiddels € 10.488,- 
gestort op de rekening van 
HOKISA in Zuid Afrika.

21 december 2012, Kerstmarkt van het  
Reynaertcollege in Hulst (Zeeuws Vlaanderen): 
58 kerstkramen, 1.600 leerlingen, 1 DJ, een 
veiling, flash-mob, 2 uur verkopen en vele uren 
voorbereiding, 4 goede doelen en zo’n € 2.000 
voor HOKISA. Hoera en applaus voor leerlingen en 
medewerkers van het Reynaertcollege!

Doelstellling HOKISA biedt een thuis voor 
kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek 
zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Donaties Het draaiende houden van het 
HOKISA-huis kost nu rond de € 6.600,- per 
maand. Jullie bijdragen zijn dus meer dan 
welkom! Wil je periodiek een vast bedrag 
overmaken, vraag dan een machtigingskaart 
aan op ons e-mail adres: hokisa.nl@hetnet.nl 

Donaties aan HOKISA zijn aftrekbaar voor de 
belasting. Op de website kun je lezen hoe dat 
in z’n werk gaat.
 

Contact mail: hokisa.nl@hetnet.nl
Postadres: Karwijhof 2, 2215 BZ Voorhout.

Tekst Nieuwsbrief: Stichting Vrienden 
van HOKISA Nederland (Vera Habers, 
Dineke Koerts, Els Schellekens, Ineke Verweij 
en Constance Vos).

Vormgeving en drukwerk mogelijk 
gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno (www.sterkontwerp.nl) 
MewaDruk (www.mewadruk.nl)

HOKISA “in de pers”
In mei jl. publiceerde Petra 
Hoogerwerf het boek 
Vonk! Fondsen werven 
met hoofd en hart. Naast 
veel praktische informatie 
over fondsenwerving staan 
in Vonk! ook ruim vijftig 
voorbeelden van mensen 
en organisaties die met een 
‘vonk’ werken en daar is 
HOKISA er één van (www.
vonkboek.nl).
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