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1.) Woord van dank: 2018 was een opmerkelijk jaar voor Born in Africa. We bestaan 15 jaar en 
zijn des te meer dankbaar voor alle steun die wij van u mochten ontvangen. Want enkel zo kan 
het succes van onze organisatie verder gegarandeerd worden. Na 15 jaar actieve werking in de                       
gemeenschappen van de Bitou streek, kunnen we met trots zeggen dat we onze strategie     
konden waarmaken en dat BIA een gevestigde waarde geworden is binnen deze                    
gemeenschappen. Dus met jullie geweldige steun staan we klaar om er nog eens 15 jaar        te-
genaan te gaan! 

 

De families waarmee BIA werkt waarderen het enorm. Momenteel steunen we 
iets minder dan 400 kinderen in volgende scholen: Crags Primary, Wittedrift 
Primary, Wittedrift High/Primary, Wittedrift High, Kranshoek Primary en   
Harkerville Primary, om de meest voorkomende te noemen. 
 

2.) Harkerville Lokalen: Onze sponsors en verschillende Service Clubs over de hele wereld, maken 
het voor ons mogelijk om deze scholen op verschillende manieren te steunen. Onze grootste    
realisatie van 2018 was ongetwijfeld het bouwen van 3 extra klaslokalen voor de lagere school 
van Harkerville. Alle kinderen in deze kleine school voelen het effect hiervan, alsook onze    
mentor Sarija, die nu eindelijk een eigen lokaal heeft om te werken met de BIA kinderen! 
Dankzij de vlotte samenwerking met vele sponsors en de Rotary Club Plettenberg Bay, zetten 
we samen met deze school een grote stap vooruit, bedankt! 

 



3. Mentoren en assistent- leerkrachten: Dankzij ons sterk team van mentoren, werden in de     
afgelopen jaren hechte banden gesloten met de directeurs en leerkrachten die 5 dagen per 
week met onze kinderen werken. De vier assistent- leerkrachten die door BIA ingezet worden 
om de leerkrachten in de scholen te ondersteunen, betekenen een grote meerwaarde voor de 
scholen, de vordering van de kinderen en vormen bovendien een belangrijke schakel tussen BIA 
en de schoolloopbaan van onze kinderen.  

Dit alles maakt dat wij in staat zijn om klassikale vorderingen, dagelijkse discipline- positief of 
negatief, sportprestaties en de betrokkenheid in culturele activiteiten van onze leerlingen op te 
volgen. Dit is bovendien een vitale bron van informatie wanneer een kind dringend onze hulp of 
zorg nodig heeft en wanneer er iets gebeurt op school. We zijn de ouders van al onze kinderen 
dan ook ontzettend dankbaar om hun kind aan ons toe te vertrouwen wanneer we met hen 
werken. Het persoonlijk opvolgen en vormen van onze kinderen om hen zo alle ontplooiings-
kansen te bieden die ze verdienen, vormt immers een belangrijk deel van de dagelijkse werking 
van BIA.  
We bieden onze kinderen de kans om meer te leren over sociale 
vaardigheden, deze te oefenen en te verbeteren, het sluiten van 
vriendschappen op een gepaste manier, maar ook hulp bij hun 
huiswerk en begeleiding tijdens schoolprojecten. Daarnaast bieden 
we ook de schouder waarop ze kunnen huilen of het luisterend 
oor, waar kinderen vaak het meest nood aan hebben wanneer ze 
worstelen met een persoonlijk probleem.  
 
4.) Dream in Africa: Kinderen uit de gemeenschappen rond Plettenberg Bay krijgen al op jonge 
leeftijd te maken met sociale en emotionele problematieken waardoor hun blik op de toekomst 
vaak niet erg rooskleurig is. Velen geven het op om toekomstdoelen voor zichzelf voorop te   
stellen, maar dit is iets wat BIA niet kan toelaten. Door ons Dream in Africa project moedigen 
we kinderen aan om te blijven dromen en met de steun van onze geweldige droom- sponsors, 
kunnen wij dromen laten uitkomen... Soms is dit de aankoop van hun favoriete speelgoed,    
anderen voorzien we van een bed, nemen we op een uitstap naar een wildwaterpark of geven 
we de kans om uiteten te gaan. Hoe dagdagelijks de droom voor ons ook mag lijken, wanneer 
deze uitkomt, tovert het steevast een glimlach op een kindergezicht! 
 



5.) vrijwilligers: Dit alles wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij vrijwilligers die een         
ongelooflijke prestatie leveren door hun eigen 
leven aan de kant te zetten en hun kennis en 
ervaringen met onze kinderen te komen   
delen. Zij leren onze kinderen veel waarde-
volle vaardigheden, zoals het werken met de 
computer, wiskunde, lezen, werken in team, 
het opbouwen van zelfvertrouwen en nog 
zoveel meer! Het is van vitaal belang om een 
hechte vrijwilligersgroep te hebben die samen 

allerlei uitdagingen zoals de administratie op kantoor, het helpen in 
de klassen, begeleiden van educatieve kampen, uitdelen van uni-
formen en vertalen van briefwisseling de baas kunnen!  Je gelooft 
het dus maar best wanneer we onze vrijwilligers vanuit het diepste 
van ons harte bedanken, want zonder hen, is er geen Born in       
Africa!   

 
6.) 15de verjaardag: We vierden dus eerder dit jaar onze 15de        
verjaardag en we waren onzettend opgetogen over de meer 
dan 150 peetouders die van over de ganse wereld naar Plett 
afreisden om dit speciale moment samen met ons te beleven. 
Velen van hen waren reeds te gast bij Born in Africa, voor    
anderen was het een eerste bezoek, maar allen kregen de kans 
om hun petekind te ontmoeten, hun huis en gezin te bezoeken 
en optredens door de kinderen bij te wonen, momenten die 
nooit meer uit het geheugen gewist kunnen worden! Als    

peetouder is dat immers het moment waar je zo naar uitkijkt, om eindelijk je petekind te      
ontmoeten! Na alle briefwisseling lijkt je petekind al verbonden met jou als peetouder en jouw  
gezin, maar na een ontmoeting in het echt, krijgt dit kind plots een stem en een nog veel       
specialere betekenis! We kunnen niet genoeg benadrukken hoezeer we onze peetouders     
waarderen en we weten zeker dat jullie allemaal, peetouders, sponsors, vrienden en familie van 
Born in Africa, elke dag de levens van onze kinderen veranderen! 



7.) Studiebeursprogramma: Na het voltooien van 12 jaar op de schoolbanken, na alle slapeloze 
nachten, na bloed, zweet en tranen bij de examens, breekt voor enkelen de dag aan dat ze be-
ginnen aan hun voortgezette studies. Momenteel kunnen we opscheppen met maar liefst 30 
studenten aan de universiteit, hogeschool of het technisch voortgezet onderwijs en 5 graduaten 
op het einde van dit jaar! Het mag dus duidelijk zijn dat we werken aan ons doel om educatie 
te promoten. Hard werk loont, want we hebben ook een nieuwe delegatie van 14 studenten 
klaarstaan die popelen om in 2019 aan hun studies te beginnen! 

 
8.) Educatieve activiteiten: Naast alle schoolse activiteiten, sloegen 
we er dit jaar ook in om onze kinderen enkele waardevolle      
waarden en normen bij te brengen, uiteraard op een leuke manier! 
Onze educatieve kampen waren hiervoor 
de uitgelezen kans en handelden dit jaar 
over “good versus evil”. Activiteiten zoals 
deze en onze educatieve vakantie-        
uitstapjes, stimuleren vriendschap en een 
gevoel van verbondenheid in het           
nastreven van eenzelfde doel tussen onze 
kinderen. 
Dit doel werd ook nagestreefd door het 
organiseren van korte praktijkopleidingen, 
studiekeuzebegeleiding door presentaties 
en uitstappen naar verschillende          
werkplekken, zwem-, computer-, naai- en 
wiskundelessen. 

Er werd in 2018 veel plezier beleefd, terwijl tezelfdertijd nieuwe kennis werd vergaard.  
Dit alles motiveert Born in Africa om te blijven inzetten op de educatie van onze kinderen en 
inspireert onze bestuursleden in Zuid- Afrika en in andere delen van de wereld, om hun          
belangrijke rollen als administratieve ondersteuners, voorzitters, oprichters, mentoren en         
vertegenwoordigers te blijven vervullen. 

 
 
 
“Samen maken we een verschil!”  

 
Dank voor al jullie steun! 

 
Het Born in Africa team 


