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Corona-update: hoe staat het ervoor in Zuid-Afrika? ,
De coronacrisis laat maar weer de scheve verhoudingen in de wereld zien. Begin april had pas 0,5% 
van de bevolking in Zuid-Afrika een prik gehad. Gelukkig gaat het in Port Elizabeth beter dan een paar 
maanden geleden. ‘’Zuid-Afrika heeft vanaf het begin af aan geroepen dat rijkere landen veel te veel vaccins 
aan het opkopen waren’’, vertelde journalist Ellis van Gelder voor Nieuwsuur. Zij deed afgelopen maart verslag in het 
noorden van Zuid-Afrika over de vaccinaties bij zorgpersoneel.  
0,5 procent. De Zuid-Afrikaanse variant van covid is heel besmettelijk. Medici waren blij te zien dat het Janssen-vaccin 
goed aansloeg op deze variant tijdens onderzoeken die werden gedaan in Zuid-Afrika. Het land diende dit vaccin in 
februari bij zorgpersoneel al toe, nog voordat het offi  cieel was goedgekeurd zoals Pfi zer en Moderna. Puur vanwege 
de slechte situatie en de bewezen eff ectiviteit. Op 3 april waren er bijna 270.000 Zuid-Afrikanen een keer gevac-
cineerd (bron: covid-19 data). Dat is een half procent van de totale bevolking. Om het te vergelijken: op 3 april 
hadden er al 31 miljoen Britten hun eerste prik gehad. 
Geliefden verloren. In Motherwell heeft Family Restoration Services 
(FRS) tot groot verdriet een aantal geliefde mensen verloren aan corona. Tobile 
Sonjica, de FRS-voorzitter is een van deze mensen. Louise vertelt over hem 
en de anderen in het FRS-jaarverslag. Wel is het belangrijk om te benadruk-
ken dat de situatie nu (april) beter is dan drie maanden daarvoor. ‘’De corona-
gevallen zijn relatief laag op het moment’’, belt Louise opgelucht begin april. 
‘’Het Janssen-vaccin wordt toegediend aan de high-risk people, het zorg-
personeel en politiemensen. We gaan door met ons leven en doen wat we 
kunnen zoals onze maskers dragen.’’
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TinkerTots op eigen benen
In 2015 is met de fi nanciële ondersteuning van Thamsanqa 
de TinkerTots-crèche geopend. Hierbij is afgesproken, 
dat de FRS voor de exploitatie binnen drie jaar onafhankelijk 
zou zijn. Na ruim vijf jaar is het dan zover. 
Spelenderwijs. Dagelijks krijgen de kinderen hier voedzame 
maaltijden en leren tientallen peuters spelenderwijs de 
belangrijke sociale en hygiënische vaardigheden. Om geen 
achterstand op te lopen op de basisschool, krijgen ze bij 
TinkerTots les in het Engels. Thamsanqa heeft vijf jaar de 
crèche financieel kunnen steunen. Nu komt de tijd dat FRS moet proberen de TinkerTots-crèche, vooral met 
met behulp van de lokale overheid, op eigen benen te laten staan. Louise schrijft dat het uitdagend is nu ze de 
crèche op andere manieren moeten gaan fi nancieren. TinkerTots is een belangrijke plek geworden voor de kinderen 
en de lokale gemeenschap. Een paar weken geleden was er nog een traditionele ‘TinkerTots Graduation day’. 

‘Power-meiden’ verdienen diploma 
In Motherwell doet FRS mee aan het PowerGirls-programma. 
Deze training maakt deel uit van een nationaal programma 
dat meisjes bereikt op meer dan veertig locaties verspreid 
over Zuid-Afrika. Ze brengen aandacht aan uitdagingen en 
risico’s die je als meisje in een township kan ondergaan. 
Het programma is voor meisjes van 9-16 jaar en ontwikkeld 
door organisatie MAMAS. FRS begon met de training in februari 
2020, maar moest deze eind maart stopzetten vanwege corona. Afgelopen augustus waren er kort wat sessies 
onder een strikt covid-protocol. ‘’In december 2020 konden we onze eerste diploma-uitreiking houden, 
gevolgd door een prachtig uitje’’, schrijft Louise trots. 

Belangrijk trainingskamp voor tienerjongens 
Na bijna een jaar lockdown was er de mogelijkheid voor een belangrijke training: the Boychild Identity 
Training. De tienerjongens van de Thamsanqa-huisjes werden gecoacht bij het beantwoorden van 
belangrijke levensvragen. Wat zijn hun dromen? Wie zijn hun rolmodellen? De training werd gegeven 
door Siphelo Goduka en heeft veel indruk achtergelaten. Zelf is hij opgegroeid in extreme armoede en kent hij 
de enorme uitdagingen. Nu heeft hij een gelukkig gezin en helpt hij met passie kinderen uit achterstandswijken. 
Dit doet hij wekelijks. ‘’Hij liet zien hoe belangrijk het is voor de jonge mannen om hun eigen identiteit te 



hebben en hoe rolmodellen daarbij kunnen hel-
pen’’, schrijft Louise. Hiermee doelt ze vooral 
op het fenomeen wat nog steeds voorkomt: 
jonge, talentvolle jongens met potentie die 
door omstandigheden toch in de gang-wereld 
terecht komen. FRS maakt er hard werk van 
dat dit niet bij ‘hun kinderen’ zal gebeuren. De 
coaching-sessies zoals deze helpen daarbij. 

Ellen weg bij House Sunshine
Ellen is jarenlang de huismoeder geweest van House Sunshine. 
Wegens het overlijden van haar moeder in Zimbabwe, wil ze 
daar blijven om de zorg van haar 
zoon weer over te nemen. Veel vrij-
willigers kennen haar als een hele 
hartelijke en warme vrouw bij wie 
je je altijd thuis voelde. De kinderen 
missen haar uiteraard, maar zijn 

heel blij met twee fi jne ‘nieuwe’ huismoeders in Nosi en Thembesia. ‘’Ze doen het 
super. De vrouwen helpen elkaar echt hoger op’’, aldus Louise. 

 
Succes Story: Ase heeft diploma
We zijn trots op alle kinderen die we namens Thamsanqa steu-
nen. Het is daarom altijd super te horen als het extra goed met ze 
gaat. Zo heeft Ase haar diploma gehaald! Heel knap, wetende hoe 
hard ze er voor heeft moeten knokken. Louise berichtte Thamsanqa 
dat Ase geslaagd is voor haar eindexamens met een gemiddelde van 
65%. Louise: ‘’De school vertelde me dat ze tevreden zijn en trots 
op haar zijn. Vier jaar geleden was ze nog op straat en gebruikte ze 
drugs. En kijk nu eens; ze is geslaagd.’’ Ook Thamsanqa is supertrots op 
haar. Zo ziet u maar wat ‘een beetje hulp’ kan brengen voor een kind. 

Door uw steun kunnen wij kinderen als Ase de kansen en 
leermogelijkheden geven die ze verdienen. Dank u wel! 


