JAARVERSLAG STICHTING SMALL CHANGE. 2013.
Begin december van 2013 zijn Willem en ik na 5 jaar weer in Mbekweni geweest.
Het was goed om er weer eens te zijn en live te horen over het reilen en zeilen van de mensen van
Lukhanyo.
De projecten, de vooruitgang en de tegenslagen.
Een van de tegenslagen is dat Johnson en Wellington en Precious niet meer zo intensief bij
Lukhanyo betrokken zijn. Ze zijn of verhuisd of hebben banen gekregen en zodoende vertrokken
bij Lukhanyo. Daarvoor in de plaats is Yolanda, de oudste dochter van Sydwell nu veel meer
betrokken bij Lukhanyo.
Na de computercursus die ze volgde, geeft ze nu kinderen les in het computerlokaal. Dat gaat
goed. In datzelfde computer lokaal staan nu de boeken van Biblionef (helaas nog steeds in dozen)
maar ook daaruit geeft ze kinderen les. Die boeken staan niet in de bibliotheek want dan zijn ze
bang dat ze worden meegenomen.
Begin dit jaar is ons voedselproject overgenomen door Monte Christo Miqlat, een van oorsprong
Amerikaanse Non Profit Company, in Paarl. Zij hebben een groot Feed A Child Every Day project.
Dat is een goede zaak omdat het ons de kans geeft om ons voortaan te richten op projecten waar
Lukhanyo uiteindelijk wat geld mee zou kunnen genereren.
Eind juni van dit jaar is ons project afgesloten bij Impulsis. De verslagen daarvan en een reactie in
de vorm van een brief zijn te lezen op onze site.
De bibliotheek zou moeten worden uitgedund. Er staan veel boeken bij waarvan het nut voor de
mensen in Lukhanyo nagenoeg nihil is. Bijvoorbeeld een boek over „Het vormgeven van tuinen en
tuindecoratie”. Het is misschien wenselijk dat mensen in Mbekweni hun tuinen gaan vormgeven,
maar het is zeker geen prioriteit.
Mensen zijn in de township nog enorm bezig met de problemen van de dag. Die zijn nog steeds
legio. Lukhanyo heeft een zeer succesvolle ’back to school’ campagne gevoerd. Yolande zei dat
het dan voldoening geeft, als zo’n kindje dan heel enthousiast steeds langs het centrum komt en
roept dat hij of zij naar school is geweest en hoe dat was.
Yolande is eind november mee geweest met Plan Nederland. Op veldreis naar Zambia. In het
kader van kennisoverdracht. Plan Nederland richt zich in zijn projecten speciaal op meisjes.
Nu wil Yolande in Mbekweni ook een project starten om speciaal meisjes een platform te geven.
Zij denkt dat daar zeker behoefte aan is. Een club waarin specifieke problemen die meisjes
tegenkomen in het dagelijkse leven in de township tegenkomen.

Wij waren zeer onder de indruk van een trainingscentrum in Lusaka, de hoofdstad van Zambia,
waar jonge vrouwen en mannen de mogelijkheid krijgen om een ondernemerscursus te doen.
En vervolgens een workshop cateren, timmeren, naaien.
Na zo’n workshop krijgen ze dan een oventje danwel timmermateriaal of de naaimachine met een
startbedrag aan materiaal om een bedrijfje op te zetten.

We willen iets soortgelijks nu in Mbekweni opzetten.
De dansgroepen treden regelmatig op. Zowel de Gumboot dance als de Sarrafino dansgroep
treden regelmatig op.
Zo ook de Marimba band. Die is van een behoorlijk hoog niveau. Die marimba band wordt nu
geleid door Eric.

