Tania Leon Studiefonds

December Nieuwsbrief

Traditiegetrouw ontvangt u van ons de december nieuwsbrief. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar met een
mooi resultaat en nieuwe ideeën om onze steun aan de studentes te blijven realiseren. We danken u hartelijk voor uw
bijdrage en solidariteit en wensen u fijne feestdagen, veel geluk in 2015 en voor iedereen gelijke kansen.
Namens het bestuur, Liesbeth van der Hoogte.
Resultaten
In 2015 konden we met uw bijdrage 36 studentes
ondersteunen. Dat is meer dan voorgaande jaren door een
gunstige wisselkoers. Het studiefonds betaalt de begeleiding,
leef- en reisgeld. Dit jaar hebben alle studenten ook een
laptop ontvangen, voor een deel betaald uit een speciaal
fonds bij REAP. Van deze 36 studentes zitten er 13 in het
eerste jaar en volgen 14 studentes een medische opleiding
(o.a. arts, vroedvrouw, fysiotherapeut). Als het goed gaat
studeren er 7 studentes af. Dat weten we in januari, het
begin van het studiejaar in Zuid-Afrika. In augustus kregen
we van REAP een halfjaar rapport, met de
voortgangsresultaten van iedere student. Een studente heeft
in 2014 haar studie moeten stoppen; een nieuwe studente
kon daarna in het programma van REAP worden opgenomen.
Sponsor wandeling
Op 24 augustus liepen we met 23 deelnemers door het fraaie
landgoed Groenevelt en de heide tussen Bussum en
Hilversum. Na een start in de regen werd het toch nog een

zonnige wandeldag. De sfeer was optimaal en de kennis over het
fonds werd op de proef gesteld met een quiz. Esther Hasselaar
en Toke Smolders streden voor de hoofdprijs; de beker van REAP
ging uiteindelijk naar Esther! De sponsorwandeling was ook dit
jaar weer goed voor € 2000.
Veranderingen in het bestuur
Afgelopen jaar namen Nini van Driel en Milou den Hollander
afscheid als bestuurslid van het fonds. Nini heeft in 6 jaar een
grote bijdrage geleverd aan het fonds, vooral op het terrein van
vormgeving en communicatie. Milou en Nini blijven bijdragen
aan het fonds op ad-hoc basis. Saskia Vliek is ons komen
versterken als nieuw bestuurslid en brengt veel ideeën en
ervaringen mee op het terrein van fondswerving en social media.
We willen Nini hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet en
Milou voor haar belangrijke bijdrage aan onze website.
Bezoek aan REAP en studentes
In 2014 zijn 2 bestuursleden op bezoek geweest bij REAP in
Kaapstad. In februari was Hanny bij een introductieweekend
waar alle nieuwe studenten uit de Westkaap een intensief
programma volgden om ze terdege voor te bereiden op hun
nieuwe leven als student(e). Er was veel aandacht voor de vele
valkuilen op weg naar ‘succes’: hoe om te gaan met de
verleidingen van de grote stad en uit te kunnen komen met een
klein budget etc. etc. We konden zo kennis maken met de
enorme professionaliteit van REAP en het enthousiasme en de
inzet van de studenten waren ontroerend.
In oktober werd ook Gaby allerhartelijkst ontvangen door REAP
en kon ze o.a. 3 studentes uit Beaufort-West persoonlijk
ontmoeten. Petro, Geraldine en Nosiphiwo: sterke meiden met
ambitie. Het is een bijzondere ervaring om te zien hoe dankbaar
de studenten zijn dat ze de kans krijgen om te studeren.

moeilijkheden die ze op hun weg vinden. Zij weten als geen
ander wat er moet veranderen om een nieuwe generatie
meisjes en jongens kansen te bieden om zich voor
verandering in te zetten.
Een mooi voorbeeld: Een studente Milieustudies heeft zich
als doel gesteld om na haar studie boerenvrouwen te
ondersteunen bij de productie van en handel in duurzame
producten
En dan nog iets, ..nieuwe sponsoring ideeën.

Bezoek Russel Davies
Russell Davies, sinds 2010 de directeur van REAP, was in juni
in Amsterdam en vertelde een select publiek van donateurs
en belangstellenden waarom de ondersteuning van REAP en
het Studiefonds nog steeds nodig zijn.
Russel sprak over de problemen met de kwaliteit van het
onderwijs voor studenten uit de rurale gebieden, waardoor ze
niet goed zijn voorbereid op een studie. Onvoldoende
beheersing van de Engelse taal en gebrek aan
computervaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen
doen in de technologische omgeving van onderwijs en
organisatie. De noodzaak om zelfstandig te gaan wonen in
een stadse omgeving van anonimiteit, culturele diversiteit en
discriminatie, gevaren van het stadsleven en onbekendheid
met de instituties brengen andere problemen met zich mee.

Met persoonlijke begeleiding en beroepsbegeleidende
ondersteuning, het stimuleren van leiderschap en
‘community services’ heeft REAP bewezen de kansen van de
studenten enorm te verbeteren; in 2012/2013 kon 84%
doorgaan met hun studie op grond van de studieresultaten,
aanzienlijk meer dan het gemiddelde in Zuid-Afrika. 75% van
de door REAP gesteunde en afgestudeerde studenten heeft
een baan en 10% een eigen bedrijf met personeel. Dit terwijl
Zuid-Afrika met een van de hoogste werkloosheidscijfers
onder jongeren kampt.
Russell benadrukte dat veranderingen in Zuid-Afrika, de strijd
tegen discriminatie en racisme en ongelijke kansen voor
vrouwen, in het bijzonder arme en zwarte vrouwen, alleen
kan plaatsvinden wanneer ook zwarte vrouwen een leidende
rol kunnen spelen. De studentes die uiteindelijk hun studie
afronden en een maatschappelijk rol gaan vervullen hebben
aangetoond hun ambities te blijven volgen ondanks de

Weet u ook niet altijd het antwoord op de vraag wat voor
cadeau u voor uw verjaardag of jubileum wilt hebben? Doet u
regelmatig mee aan wandeltochten, hardloopwedstrijden of
fietstoeren en denkt u daarbij aan een doel voor sponsoring?
Denkt u dan eens aan een bijdrage voor het Tania Leon
Studiefonds. Om het u gemakkelijk te maken hebben we voor
u een kant en klare tekst waarmee u uw vrienden, familie en
collega’s over het fonds kunt informeren en zo een bijdrage
kunt vragen. We kunnen u ook een kortere tekst bieden, een
zogenaamde ‘pitch’ die u kunt gebruiken om vrienden toe te
spreken of ze snel te overtuigen. Deze teksten staan
binnenkort op de website maar u kunt deze uiteraard ook (nu
al) bij ons opvragen.
Hoe wilt u het Jaarverslag ontvangen?
We versturen ieder jaar nog veel papieren jaarverslagen aan
donateurs zonder internet. Dat doen we natuurlijk graag
maar alleen als dat echt nodig is, om kosten en bomen te
sparen. Wij zullen de jaarverslagen per mail blijven versturen
en natuurlijk ook op onze website publiceren. Wilt u toch een
exemplaar per post ontvangen laat u ons dat dan weten. Wij
horen dat graag van u voor 28 februari. U kunt ons dat per
post of per mail laten weten.

www.reap.org

Ontmoet Petro,
Geraldino, en Nosiphi-wo, die dit
jaar afstudeert. Bezoek onze
website.
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