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HOKISA heeft in haar twintigjarig bestaan aan vele 
kinderen een veilig thuis geboden waarin ze alle kansen 
kregen om zich te ontwikkelen. Als ze 18 jaar oud zijn, 
gaan ze elders wonen (maar worden niet aan hun lot 
overgelaten!). Hoe gaat het nu, met de HOKISA - 
kinderen van het eerste uur, die inmiddels allang 
volwassen zijn?

Zoals in ieder gezin zijn er kinderen 
die gemakkelijk leren en anderen die 
het heel lastig hebben op school. Dit 
is zeker ook zo bij de kinderen die 
bij HOKISA opgroeien – al hebben 
wij niet veel kids bij wie het makkelijk 
gaat omdat velen belast zijn met het 
foetaal alcohol syndroom, waardoor 
het allemaal wat langzamer gaat. 
Maar al gaat het leren moeilijk, dat 
betekent nog niet dat ze niet slagen 

in het leven. Zoals Thwalisile (29) 
die al in de onderbouw de school 
moest verlaten omdat hij echt 
niet meekwam. We vonden een 
stageplaats in onze lokale bakkerij 
die een goede reputatie heeft en 
voor veel hotels croissants bakt. 
Thwalisile is daar nu een paar jaar in 
dienst en heeft zich opgewerkt als 
manager pastry chef. Op dit moment 
doet hij cursussen omdat hij op 
cruiseschepen wil gaan werken. 

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HOKISA IN NEDERLAND
HOKISA biedt een thuis voor kinderen in Zuid-Afrika die ouderloos of ziek zijn als gevolg van Hiv/Aids.

Xolelwa (28) heeft altijd heel positief 
in het leven gestaan, wat er ook 
komt, en maakt er het beste van. Ze 
heeft van alles in haar jonge leven 
gedaan. Ze kreeg al heel jong een 
kind, heeft als au pair gewerkt, in 
verschillende hotels en werkt nu in 
een restaurant bij de ontvangst. 

Aphiwe (26) heeft zijn Waldorf High 
school afgemaakt en is, toen hij 
op zichzelf ging wonen, even de 
weg kwijtgeraakt. In Zuid-Afrika is 
het is voor minimaal 80% van alle 
schoolverlaters onmogelijk een baan 
te krijgen en alcohol is een groot 
probleem. Maar hij hervond zichzelf 
en solliciteerde bij een bakkerswinkel. 
Hij begon als hulpje en werd, na 
een cursus, barista. Nu heeft hij een 
leidinggevende positie in het naast 
gelegen restaurant.

Groot gegroeid bij HOKISA  
    Perry Tsang blikt terug

Thwalisile bakt croissants

THWALISILE

Xolelwa net geslaagd voor haar 
eindexamen

XOLELWA

Aphiwe aan ‘t werk als barista

APHIWE

    Hoera!
HOKISA 20 jaar
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Kevin in de keuken van het restaurant

KEVIN
Fundiswa (25) heeft haar speciaal 
Waldorf onderwijs afgesloten, volgde 
een opleiding voor surfcoach en 
werkt nu in haar vak voor een NGO 
(niet-gouvernementele organisatie). 

Natuurlijk is er ook een aantal dat 
het niet zo goed doet. Fundi (21) 
stond in de startblokken voor een 
veelbelovende carrière bij het 
Zip Zap circus. Door een aantal 
verkeerde beslissingen moest hij 
daar vertrekken. Hij leeft nu bij zijn 
moeder waar we een kamer aan het 
familiehuis hebben aangebouwd.

Sabatha (31) had een prima baan als 
verzorger in een bejaardenhuis, maar 
dat ging mis omdat hij vaak te laat 
kwam, soms nog onder invloed van 
alcohol. Lutz heeft vele malen zijn 
baan kunnen redden maar helaas... 
Hij probeert nu zijn geld te verdienen 
met day jobs. 

FUNDISWA

FUNDI

SABATHA

Kevin (22) had ook een moeilijke 
start nadat hij HOKISA verliet; door al 
die plotselinge vrijheid en onder het 
motto: ‘als je niet drinkt ben je geen 
man’, verloor hij de ene na de andere 
job. Maar sinds hij de voogdij over 
zijn jongste broer kreeg herpakte 
hij zich en werkt nu als hulp in een 
restaurant. 

Dan is er Khanyisile (30), die als 
taxichauffeur begon en nu zijn eigen 
taxibusje heeft. 

Onze rustige Lonwabo (21) werkt 
als Security Officer in een groot 
warenhuis. 

Skipper Sive is het liefst op zee

SIVE

Sive (20) heeft na zijn high school 
examen vorig jaar zijn diploma 
Offshore Yacht Masters gehaald 
en volgt nog regelmatig nautische 
cursussen. Momenteel werkt hij 
bij African Eagle Tours en neemt 
toeristen mee naar zee op zoek naar 
walvissen, dolfijnen, zonnevissen 
en andere zeecreaturen. Het is zijn 
droom om de wereld over te zeilen 
en van deze droom zijn werk te 
maken. Nu heeft hij gesolliciteerd 
naar een baan op de Virgin eilanden.

Natuurlijk blijft HOKISA altijd 
klaarstaan voor ex-HOKISA kids 
wanneer deze hulp of advies nodig 
hebben en we kijken nu al uit naar 
het kerstfeest dat de meesten van 
hen gezellig met ons komen vieren.

KHANYISILE

LONWABO

En nu viert HOKISA haar 20-jarig 
bestaan en was – en is – al die jaren 
een stabiel thuis voor vele kinderen. 
Het gaat goed met HOKISA – de zorg 
voor de kinderen is in competente 
handen bij de mensen die er werken 
en de organisatie is financieel 
gezond. Dat is te danken aan goed 
management in Zuid-Afrika en 
zeker ook, het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden, aan onze gulle 
donateurs.

Bericht van het bestuur van 
     de Vrienden van HOKISA in NL
Ik weet het nog heel goed, het was tijdens een etentje bij Lutz en Perry, vlak voordat zij 
naar Zuid-Afrika vertrokken om daar te werken aan hun droom: een home for kids in 
South Africa: HOKISA. Dineke en ik vonden het een prachtig project dat wij graag vanuit 
Nederland wilden ondersteunen en toen was het snel geregeld: andere bestuursleden 
meldden zich en de Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland was een feit.

Marise, Vera, Ineke, Els, Constance, Dineke

20 jaar is ook een lange tijd en voor  
een aantal bestuursleden, waaronder 
ikzelf, een passend moment om terug  
te treden als bestuurslid. Natuurlijk 
blijven wij betrokken bij HOKISA; hoe  
kan het ook anders. Dineke heeft een 
paar maanden geleden de voorzitters-
hamer aan Els overgegeven, ik stop er in het nieuwe jaar mee en Marise in het 
voorjaar. Els, Vera en Ineke blijven op post en daarmee is de voortzetting van 
HOKISA in de beste handen. 

Constance 
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DONEER! DONEER! REKENINGNR NL31 TRIO 0788825887 DONEER! DONEER!



Eunice Mbanjwa teamleider, 
kinder- en jeugdzorgwerker

Mijn zoon Zimi was een van de eerste 
kinderen bij HOKISA. Ik zocht hem 
vaak op, en hielp dan een beetje mee. 
Begin 2003 vroegen ze of ik er kwam 
werken. Als medewerkster begon ik 
ook met aidsremmers. Zo kreeg ik 
mijn leven op orde en kon Zimi weer 
thuis komen wonen. In het begin 
vertelde ik niemand dat ik HIV+ was, 
maar met steun van het team en de 
directie durfde ik dat aan. 

‘Ik vertrouw erop dat 
HOKISA met de jaren alleen 

maar sterker zal worden.’

Er gingen geruchten dat de 
medicijnen niet zouden werken, maar 
dat doen ze wel degelijk, bij mij én bij 
de kinderen. 
Met de meeste kids gaat ‘t heel goed. 
Wel hebben sommigen moeite met 
school of gedragsproblemen als 
gevolg van een eerder trauma. Zij 
krijgen begeleiding van bijvoorbeeld 
leerpsychologen en speltherapeuten. 
Ik hoop dat HOKISA in de toekomst 
ook arme mensen in ons township 
zal blijven steunen. Met geld of 
voedselpakketten, maar ook als 
ouders advies vragen rond 
opvoeding of bij sollicitaties. 

Uit het team  
   Wensen voor de toekomst
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groeiende criminaliteit en alcohol / 
drugsmisbruik in het township zullen 
ons werk blijven beïnvloeden.

Phillip projectmanager 

Mijn broer Happyson werkte bij 
HOKISA. Hij vertelde dat hij zich 
er thuis voelde en hoe dankbaar 
het werk was. Toen hij er wegging 
solliciteerde ik. Bij mijn aanstelling, 
in 2013, kon ik niet eens een luier 
verschonen. Door alles wat ik er 
leerde ben ik ook een betere vader 
voor mijn zoon van zes. Echt moeilijk 
vond ik het om relaties op te bouwen 
met de meest kwetsbare tieners. 
Doordat betekenisvolle volwassenen 
hen steeds maar weer teleurstelden, 
hebben ze vaak hechtingsproblemen.
Het is gelukt om de kinderen een zo 
echt mogelijk ‘thuis’ bieden. 
Ook de teamleden ervaren HOKISA 
als een ‘thuis’. Ze hebben onderlinge 
verschillen leren accepteren, zijn 
toegewijd en steunen de kinderen 
door dik en dun. Niet voor niks zijn 
de meeste medewerkers uit de prille 
beginjaren nog steeds in dienst. 

‘Simphiwe en ik zijn 
mannelijke rolmodellen; 
wij behandelen vrouwen 

en kinderen gelijkwaardig, 
terwijl zij in traditionele 

kringen vaak achtergesteld 
worden.’

Het is mijn wens dat nieuwe 
generaties HOKISA-jongeren 
zich kunnen blijven ontwikkelen 
tot sociaal-verantwoordelijke 
jongvolwassenen, klaar voor een 
succesvol leven. Dan kunnen ze 
werken aan een betere toekomst 
voor henzelf en hen die na hen 
komen.

Sue maatschappelijk werkster 

Mijn stagebegeleidster in Ocean View 
suggereerde me om bij HOKISA te 
solliciteren. In februari 2011 ging ik er 
aan het werk. In het begin moest ik 
heel wat namen leren en procedures 
uitleggen: niemand had nog met 
maatschappelijk werksters te maken 
gehad. 

We hebben een sterk team. De 
teamleden lossen samen allerlei 
dagelijkse problemen op. Dat geeft 
zelfvertrouwen. Als ze kinderen 
begeleiden naar het ziekenhuis 
of therapeuten stellen ze de 
juiste vragen. Ook durven ze snel 
beslissingen te nemen, als dat nodig 
is. Want ieder kind is uniek in zijn 
of haar behoeften, er is nooit een 
recept. En iedere dag is anders. 

‘Ik voel me bevoorrecht dat 
ik met de HOKISA-kids mag 
werken, hen zie opgroeien 

en uitvliegen.’

Mijn wens is dat HOKISA haar 
ondersteunende, langdurige relaties 
met bewoners en organisaties in 
Masiphumelele kan bestendigen 
en uitbouwen. Armoede, 
woningnood, werkeloosheid, 

NIEUWS UIT ZUID AFRIKA

SIVE

In twee decennia wisten de oprichters, Lutz van Dijk, 
Karin Chubb en Perry Tsang een krachtige organisatie  
op poten te zetten die nu geheel geleid wordt door 
medewerkers uit de lokale gemeenschap, samen 
met maatschappelijk werkster Sue. Sue, Eunice 
(medewerkster uit het eerste jaar) en Phillip kijken  
terug en doen wensen voor de toekomst.

Teamvergadering

Dankie!
Dank aan de Vrienden van HOKISA 
en de Nederlandse donateurs, dat we 
jullie al zo lang aan onze zijde weten. 
We stellen jullie steun erg op prijs. 
Eunice, Sue en Phillip

Managementoverleg: 
Mandisa, Phillip, Sue en Eunice.



Ook financieel gezond

Het draaiende houden van HOKISA 
kost zo’n 19.500 euro per maand, 
inclusief salarissen, onderwijs, 
transport en extra ondersteuning 
voor kinderen met een trauma. 
Daarnaast zijn er kosten voor 
onderhoud en aanpassingen 
van het huis. Als er dan nog geld 
overbleef heeft het bestuur dat 
ieder jaar vastgezet in een 5-jarige 
deposito rekening. In Zuid-
Afrika levert die nog zo’n 10% 

rente op. Maar de rand is een erg 
kwetsbare munt. Na jarenlange 
inflatie en politieke instabiliteit 
was de inflatie soms wel 30%. Om 
waardeverlies te voorkomen heeft 
het bestuur van HOKISA Zuid Afrika 
met het gespaarde geld 5 kleine 
flatwoningen gekocht in de buurt 
van Masiphumelele. De verhuur 
hiervan levert maandelijks wat extra 
inkomen op. 

De huidige financiële stabiliteit 
komt ook de teamleden ten 
goede. Zo kunnen ze een pensioen 
opbouwen waarvoor ze hun eigen 
bijdrage maandelijks verdubbeld 
krijgen. Bij pensionering, op hun 
65e, zijn ze verzekerd van een vast 
inkomen voor de rest van hun leven. 
Zo’n oudedagsvoorziening is in 
Zuid Afrika doorgaans alleen nog 
weggelegd voor welgestelden. In 
Masi is HOKISA de enige NGO met 
zo’n regeling. 

Met de kinderbijslag die de overheid 
betaalde kon HOKISA nog geen 
10% van de maandelijkse lasten 
bekostigen, maar HOKISA kreeg 
daarmee wel officiële erkenning. 
Onlangs heeft de overheid hier 
nog eens 30% op bezuinigd en de 
betaling van de maatschappelijk 
werkster stopgezet.
Donaties uit Nederland (zo’n 25 
tot  35.000 euro per jaar) maken 
eenmalige, grote uitgaven mogelijk. 
In onze vorige nieuwsbrief stond een 
overzicht van de speciale projecten 
waaraan de Nederlandse donateurs 
hebben bijgedragen. Voor 2023 
overweegt het bestuur de aanschaf 
van zonnepanelen. Elektriciteit is niet 
alleen schrikbarend duur geworden, 
ook valt bijna iedere dag de stroom 
een paar uur lang uit. Extra lastig, 
omdat niet alleen etenswaren maar 
ook de medicijnen in de koelkasten 
bewaard worden. 
Er loopt een aanvraag bij De Wilde 
Ganzen om in 2023 Nederlandse 
donaties voor opleidingen van 
HOKISA-teamleden weer met 30% te 
vermeerderen.

Met dank aan Perry Tsang voor het 
opzoeken van de meest recente cijfers.

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

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

 Tekst Nieuwsbrief:
Stichting Vrienden van HOKISA-Nederland (Marise van der Eijnden,
Vera Habers, Els Schellekens, Ineke Verweij en Constance Vos)

 Vormgeving en drukwerk mogelijk gemaakt door:
Sterk Ontwerp bno / www.sterkontwerp.nl

    Doneren aan Hokisa?
De Stichting Vrienden van HOKISA in 
Nederland is door de Belastingdienst 
aangemerkt als ANBI (algemeen nut 
beogende instelling). Gewone en 
periodieke giften aan HOKISA mag 
u, onder voorwaarden, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/
wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_
gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen
De link vindt u overigens ook op de HOKISA-website.

Giften: NL31TRIO 0788825887 t.n.v. Stichting Vrienden van Hokisa.

Masiphumelele-
 we will make it 
together!
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Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje met als onderwerp Afmelden naar HOKISA.nl@hetnet.nl
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Mede namens het bestuur, 
het team, de kinderen, 
Perry en Lutz bedanken we 
alle Nederlandse donateurs 
hartelijk voor de giften 
en acties in de afgelopen 
20 jaar!

Vanaf het begin was de inzet van Lutz en Perry om de 
dagelijkse bedrijfsvoering van HOKISA over te dragen  
aan het lokale bestuur en managementteam wanneer 
HOKISA over voldoende middelen zou beschikken om 
minstens een paar jaar te blijven bestaan. Dankzij vele 
structurele en losse giften (onder meer uit acties) van 
Nederlandse, Duitse en Zuid Afrikaanse donateurs is dat 
inmiddels gelukt. HOKISA is nu een gezonde en  
financieel stabiele organisatie.

Marycke Roche en Pearl Burger doen als 
vrijwilligsters de financiële administratie 
voor HOKISA


