
1. Dankbaarheid 
2. Sport– en Cultuurcentrum 

3. Dream in Africa 
4. Vrijwilligers 
5. Wedstrijden 

6. Assistent– leerkrachten 
7. Veiligheid in het water 

8. Mentors 
9. Studiekeuzebegeleiding 

10. Verdere studies 
11. Educatieve activiteiten 

 
 

1. Dankbaarheid: 2019!  Jawel, alweer een jaar dat voorbij vloog! Born in Africa heeft echter 
veel gerealiseerd in dit vliegensvlug jaar, goed nieuws dat we graag delen met onze trouwe 
familie, vrienden en sponsors, zowel over onze studenten als de mooie vooruitgang op  
gebied van sociale ontwikkeling!  Er is een gezegde dat luidt:  

 
“Hij die een school opent, sluit een gevangenis”,  

 
wat bij Born in Africa ons levensmotto is geworden en we steeds in het achterhoofd houden 
wanneer we ons kantoor, de scholen of centra betreden en onze dagelijkse activiteiten  
aanvangen. Ere wie were toekomt, en daarom drukken we graag onze dankbaarheid uit 
aan al onze werknemers, trouwe vrijwilligers en bestuursleden in Zuid– Afrika en de rest van de 
wereld, en natuurlijk aan onze sponsors! Want samen kunnen we een verschil maken!  
 
2. Born in Africa Sport-  en Cultuurcentrum: In 2019 startte de aanleg van sportvelden, 
vlak naast het bestaande Born in Africa educatief centrum in Kranshoek. De opening van ons 
“Sport– en Cultuurcentrum” zal plaatsvinden in 2020, waarbij we trots kunnen zeggen dat we 
niet enkel inzetten op de academische kennis van onze kinderen, maar ook het belang van hun 
fysieke ontwikkeling erkennen. We willen kinderen de kans bieden voldoende te sporten, want 
“een gezonde geest in een gezond lichaam”, is nog zo’n gezegde dat we niet kunnen ontkennen! 
Voetbal, hockey, netbal en fietsen, zijn een greep uit het 
sportaanbod bij ons nieuwe centrum vanaf volgend jaar! 



3. Dream in Africa: Nog iets waar we ontzettend trots op zijn, is het aantal dromen dat in 
2019 uitkwam. Het waren er maar liefst 287! Dromen in 2019 waren opnieuw ontzettend  
uiteenlopend, van kinderen die een fiets willen tot zij die dromen van een eigen bed. Kinderen 
werden ook verwend met leuke uitstapjes naar het strand en een wildwaterpark, waar plezier 
en waterpret altijd verzekerd zijn! Anderen hadden nood aan medische zorg en konden dankzij 
dit project een bezoek brengen aan de dokter, dermatoloog of optrometrist. Hun dromen 
kwamen uit toen ze een bril of de gepaste behandeling kregen! Het “Dream in Africa” project 
toont kinderen dat dromen echt kunnen uitkomen! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vrijwilligers spelen een cruciale rol in onze organisatie! Ze vergezellen ons team als  
vrijwilliger of stagiaire en brengen steevast een heleboel nieuwe kennis mee! Ze leren onze 
kinderen nieuwe vaardigheden of verbeteren bestaande kennis door naschoolse lessen in typen, 
lezen, wiskunde of huiswerklesjes en wakkeren hun creativiteit aan met knutselactiviteiten. 
 
5. Wedstrijden: Born in Africa probeert haar kinderen doorheen het jaar gefocust en  
gemotiveerd te houden door verschillende wedstrijden te organiseren. Onze kinderen hun kennis 
werd in 2019 getest tijdens een Groot BIA Dictee, typwedstrijd en Recyclage- competitie!   
 

6. Assistent– leerkrachten: Overvolle klassen zijn dagelijkse kost op de 8 scholen waar Born 
in Africa actief is. Om de druk op lokale leerkrachten wat te verlichten, stelde Born in Africa 
daarom 3 assistent– leerkrachten aan. Zij helpen de leerkrachten in de klas waardoor ook 
zwakkere leerlingen meer individuele aandacht kunnen krijgen.  



7. Veiligheid in het water: We wonen in een prachtig          
kuststadje in Zuid– Afrika, maar de oceaan brengt ook gevaren 
met zich mee. Waterveiligheid staat daarom hoog op onze 
agenda, zodat onze kinderen veilig en zelfzeker zijn in het water. 
BIA geeft kinderen de kans deel te nemen aan verschillende  
programma’s. Tijdens onze eigen “Learn to Swim” lesjes leren 
kinderen de basis van het zwemmen, waarna ze  
kunnen doorstromen naar het “Adopt A Swimmer” programma 
om hun vaardigheden te verfijnen. Daarnaast zijn er kinderen die 
wekelijks de beste golven opzoeken als deel van “Learn to Surf”. 

Ons Ontwikkelingsteam bij Nippers 
maakt tenslotte deel uit van het  
Junior Reddersteam waar hun 
zwemmen serieus op de proef 
gesteld wordt. Zij kunnen later  
redders worden op het strand, de 
ideale studentenjob!  Wij zijn trots 
op al onze waterratten!   

 
8. Mentors: Bij Born in Africa volgen 4 mentors alle kinderen 
persoonlijk op. Zij volgen cursussen om dit professioneel te doen, 
met oog voor maatschappelijke problematieken. Zo wapenen 
we jongeren met voldoende kennis en vaardigheden om “nee” 
te zeggen tegen drugs, bendes, tienerzwangerschappen en het 
plegen van misdrijven. Deze thema’s worden aangekaart in 
groepsessies waar in een veilige omgeving ervaringen gedeeld 
kunnen worden. Mentoren voeren ook individueel gesprekken 
om persoonlijke problemen in een veilige context te bespreken.  
 
9. Studiekeuzebegeleiding: Vanaf het middelbaar, moeten we aan de toekomst denken!  
We zetten in op studiekeuzebegeleiding om er zeker van te zijn dat leerlingen de juiste 
keuze maken voor hun verdere studies. Zowel aan Plett Secondary als Wittedrift High School, 
waar Born in Africa kan opscheppen met 38 geweldige studenten, worden intensieve sessies  
studiekeuzebegeleiding jaarlijks georganiseerd door BIA’s academisch coördinator Belinda! 
 
10. Verdere studies: Zodra onze studenten hun opleiding van keuze gevonden hebben, 
ondersteunen wij hen tijdens het aanmeldingsproces en volgen we hen op doorheen hun 
opleiding. We zijn trots op de 34 studenten die we momenteel ondersteunen in zeer  
uiteenlopende opleidingen; Chemie, Geneeskunde, Leerkracht, Rechten, Psychologie, Chef, 
Boekhouden, Televisie en Media, Toerisme Management, Mode en Ontwerp en Verpleegkunde  
zijn slechts enkele voorbeelden. Het is een eer om met deze jongvolwassenen te werken en hen 
te zien ontplooien als de uitzonderlijke individuen die zij stuk voor stuk zijn!  



 
11. Educatieve activiteiten: Ervoor zorgen dat alle 395 kinderen van Born in Africa de 
groepsessies en naschoolse activiteiten bijwonen, is gemakkelijk! We organiseren namiddagen 
vol plezier waar kinderen ook iets te eten krijgen, educatieve kampen op maat van de  
verschillende leeftijdsgroepen en vakantie– uitstappen die voor elk wat wils aanbieden.  
Bij aanvang van elk schooljaar krijgt ieder kind bovendien een volledig nieuw uniform,  
schrijfbehoeften, schriften en een rugzak. Alle bovenstaande activiteiten houden het  
samenhorigheidsgevoel hoog en zo streven we elke dag samen Born in Africa’s missie na, want 
“samen kunnen we een verschil maken!”. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

“Saam maak ons ‘n verskil!”  
 

Bedankt voor uw steun! 
Het Born in Africa team 


