Nieuwsbrief nr. 5
McGregor, 24-7-2020

Beste belangstellenden, donateurs, vrienden van Stichting Symbulon,
De totaal onverwachte tegenvallers, waarover we in Nieuwsbrief 4 al verslag deden, zijn nog
voelbaar, en kwamen in de gemeenschap van McGregor, en met name bij de dansschool hard
aan. In de vorige nieuwsbrief deden we er al verslag van, dat door
toedoen van machtsmisbruik van onze buren, Afrikaner Boeren, het
schitterende plan om mede dankzij de generositeit van André en
Marjorie Rieu een eigen studio te bouwen voor First Step Ballet
McGregor is getorpedeerd. Daar is geen verandering in gekomen.
Met de naweeën helaas nog voelbaar, zijn we hoopvol aan de slag
met een hersteloperatie: het focus op een Plan B, waarover we nog
niet zoveel kunnen zeggen.
We laten ons dus niet ontmoedigen, en zijn met een andere non-profit
organisatie, The Breede Centre, in overleg gegaan om nog iets van
die oorspronkelijke plannen van een eigen dansstudio gerealiseerd te
krijgen. De eerste stappen zijn gezet, en we hopen op spoedig
vervolg zodra de beperkingen van de Lockdown dit toelaten.
Één sponsor (moeder van Caroline) heeft er alvast decoratieve quilts
voor gemaakt; dat doet goed, zoals alle steun goed doet.
Wat betekent de Lockdown voor The Breede Centre?
Ook daar moesten alle activiteiten worden gestaakt. Scholen zijn gesloten,
dus ook dit opleidingsinstituut moest dicht.
Het Breede Centre beijvert zich in het opleiden van kansarme jongeren
verzorgt trainingen in “skills for life”. Dat varieert van kooklessen tot
opleiding tot timmerman, van fietsenmaker tot bouwvakker. Zij moesten zich
nu beperken tot het allernoodzakelijkste, wat niet meer inhield dan het
verstrekken van gezonde maaltijden.
De lockdown maatregelen zijn hier in Zuid-Afrika bijzonder streng en strikt.
Iedereen moet thuis blijven, winkels en restaurants en andere gelegenheden waar mensen kunnen
samenkomen zijn gesloten, en er is zelfs een verbod op verkoop van alcohol en tabak. Wellicht
daardoor waren besmettingen relatief laag. Maar per 1 juni was er een versoepeling van kracht,
waarna het aantal besmettingen enorm toenam, wat ertoe leidde dat die versoepeling danig is
teruggedraaid.
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Wat betekent de Lockdown voor First
Step Ballet McGregor, (FSBM)
De dansschool moest dicht. No classes
at all.
Sinds kort mag Mary mondjesmaat weer
danslessen geven, en we bewonderen
haar moed en doorzettingsvermogen.
Mondjesmaat betekende aanvankelijk
dat ze les mocht geven aan één of
hooguit twee leerlingen tegelijk, en dat
moest zonder dat ze enige assistentie
kreeg. De kinderen zijn verplicht
mondkapjes te dragen.
Bewonderenswaardig dat ze dat doen,
want dansen is topsport, en dan is een
mondkapje een verstikkend attribuut.
Nu mag Mary les geven aan iets meer
kinderen, maar dat houdt nog niet over,
én nog steeds met mondkapjes.
Tegen alle wind in lukt het haar zich voor te bereiden voor deelname aan de Annual Youth Day, die
dit jaar uiteraard niet fysiek plaats kan vinden, maar alleen digitaal en op afstand.
Onderstaand de brief die we kregen n.a.v. de tweede helft van de donatie van dit jaar.
Dear Trustees, Friends and Sponsors of the Symbulon Trust
First of all I would like to thank you all for your continuos support, it means so much to First Step
Ballet. It is life changing, so a huge “Thank you”.
I would so love to bombard you all with our exciting news from March this year, but unfortunately due
to Covid 19 most of our planned activities have been put on hold until further notice. I will however
tell you a little about how it’s been for me as the Teacher/ Mother of FSB. Not being able to see the
children on a regular basis was and still is very hard, not only for me but for the children themselves.
Our happy and positive space is being in the Ballet class and I truly miss these special times. I guess
I’m a sort of ‘Lifeline’ for the children, a stable, reliable person who they have come to trust and rely
on and all of a sudden I’m no longer there for them to phyiscally see and touch. I try to drive through
the village in White City where a lot of the children live, I take with me sandwiches and chocolates for
those that I can find, I wave and tell the children “not long now” that’s certainly wishful thinking and
positive vibes. During lockdown it has certainly given me a lot of time to reflect on my work here in
McGregor. First Step Ballet is the reason that I get out of bed everyday, my passion for the children
and dance is the thing that keeps me going so at home I have continued to choreograph new pieces
for the children and generally kept myself ballet busy!
Great news!
During the last few weeks we were informed that we could enter the Montagu Youth Arts Festival online doing Ballet solos, fantastic news! My heart was so happy and so were the Seniors of FSB, we can
only have ten children in the class but it’s a start. I also have five baby ballerinas too. So a new Ballet
for both groups. Watch this space as I’m sure during August you will be able to see the children
perform once more. We santize everyday and the children wear their masks to protect each other. To
say that we are happy to be back would be an understatement but now we must think carefully how
we introduce more children back as time goes by. I think a lot of performances this year will be online. We will do a performance for the McGregor Magic Gardens and anything else that comes our way.
We have a lot to catch up on.
Last of all I wish you all good health, stay safe!
Best wishes and love to you all from a chilly South Africa!
Mary Corpe Silver
Founder of FSBM
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Wat betekent de Lockdown voor Stichting Symbulon en Symbulon Charitable Trust?
Goede contacten in Nederland met sponsors en instanties die mentaal en materieel en soms ook
financieel ondersteuning boden ligt sinds maart jl. op slag helemaal stil. Theaters, balletscholen,
een hogeschool die ondersteuning toezegden, konden die niet waar maken omdat ook zij op slot
gingen, met alle financiële gevolgen voor hen van dien.
De Stichting Symbulon bleef dankbaar genieten van een aantal donateurs, die maandelijkse
bijdragen leveren. Een enkeling viel helaas af, een ander deed extra donaties. Geweldig!
Het bestuur van Stichting Symbulon is ongewijzigd: Nelleke Gruijters, Secretaris, Caroline van de
Velde, penningmeester; Jan Graat, voorzitter. Een driemanschap voor het beheer van de Stichting
want het noodzakelijke werk geschiedt merendeels in Zuid-Afrika; Stichting en Trust zijn nauw met
elkaar verbonden.
Het bestuur van Symbulon Charitable Trust is een beetje vleugellam. Alles wat we bezig waren te
ontwikkelen ligt stil. Vergaderen met de Trustees is niet toegestaan, evenmin als het ondernemen
van verdere stappen met ons “plan B” en de samenwerking met het Breede Centre. Er is digitaal
zoveel mogelijk contact, maar doordat ook gemeentelijke instanties zijn gesloten, is er geen
voortgang mogelijk, vooralsnog.
Ook de steun aan (merendeels door ondersteunende video producties) The Zolani Youth Choir is
stil gevallen; hun voorgenomen reis naar Europa, België en Nederland, om deel te nemen aan de
World Choir Games in Brussel is komen te vervallen, en ook zanglessen zijn nagenoeg geheel
beperkt.
De voornemens om met videoproducties ondersteuning te bieden aan Mothertongue om fondsen
te werven mochten niet worden uitgevoerd.
De financiële steun aan FSBM kon voor dit kalenderjaar gelukkig doorgaan volgens
plan: tweemaal dit jaar, onder de condities die we stelden, namelijk dat gelden
alleen direct besteed worden ten gunste van de kinderen in achterstand. FSBM
legt zorgvuldig verantwoording af; onze doelstelling dat er geen geld verloren mag
gaan blijft daarmee van kracht en wordt gerealiseerd.
Kortom: ook hier is de impact van de Lockdown maatregelen ten gevolge van
COVID 19 gigantisch, en bovendien niet te vergelijken met Nederland. Thuisblijven
betekent voor veel mensen dat ze geen inkomen meer hebben, en dat lijdt tot meer
armoede en tevens tot toename van (relatief kleine) criminaliteit. In McGregor is er
heel succesvol een initiatief gestart met voedselpakketten. Bittere noodzaak.
TRUSTEES - wijziging van de samenstelling van het bestuur in Zuid-Afrika: humor.
In Nieuwsbrief 4 meldden we dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden (Wynand
Barnard, accountant, trad terug, Anne Susan Binos en Louise Maude van Riet traden toe),
hetgeen een wijziging vereist van de Letter of Authority die verkregen wordt bij de Master in High
Court Western Cape te Kaapstad.
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Die aanvraag loopt nog; het is niet ongebruikelijk in Zuid-Afrika dat oﬃciële instanties er
merkwaardige en vooral tijdrovende manoeuvres op nahouden, en dat geschiedde.
We zien het met humor, en willen u dat niet onthouden:
De aanvraag is door ons persoonlijk ingediend op 25 maart, vlak voordat de lockdown van kracht
werd. Alle benodigde formulieren zijn ter plekke overhandigd, keurig geautoriseerd met stempel
van de politie. Met het oog op genoemde onnavolgbare manoeuvres hebben we een schriftelijke
bevestiging van ontvangst, mét stempel van High Court, gevraagd en gekregen. De regel geldt dat
de Letter of Authority dan binnen 14 dagen beschikbaar is en opgehaald kan worden.
We kregen na 6 weken een bericht van High Court, waarin stond welke documenten dienden te
worden aangeleverd voor de gevraagde wijziging van de Letter of Authority. Dat was precies de
lijst met documenten die we hadden aangeleverd. Ze waren kennelijk kwijt. Wij sturen onmiddellijk
een kopie van de bevestiging van aanlevering met de vraag wanneer we de aangepaste Letter of
Authority kunnen ophalen.
Vier weken daarna kregen we bericht dat er één document ontbrak, en wel het
overlijdenscertificaat van de uittredende Trustee. Maar die goeie man is helemaal niet dood?!
We antwoordden met de kwinkslag dat we daarvoor óf de goeie man eerst om zeep zouden
moeten helpen, óf wachten tot hij een natuurlijk dood is gestorven. We rondden af met de vraag
wanneer wij de Letter of Authority kunnen ophalen.
Daarop is nog geen antwoord ontvangen; we vrezen voor gebrek aan humor in High Court. Wordt
vervolgd.
De Website
Alle informatie van de nieuwsbrieven, in Nederlands en Engels, vindt u op de beide, gelinkte,
websites, evenals ander flashing nieuws: https://symbulon.online en https://symbulon.co.za
Helaas konden we u lang niet vergasten op nieuwe filmpjes van de voortgang van de dansschool,
want het maken van filmopnames was onverantwoord. Recent heeft Mary met haar smartphone
een en ander vastgelegd; de montage daarvan is te zien op onze website pagina Filmpjes:
https://symbulon.online/filmpjes/ Dance Classes in Lockdown
STEUN
Uw steun werd en wordt hooglijk gewaardeerd. Werving van nieuwe donateurs is lastig in deze
tijd. Mocht u in uw netwerk mensen vinden die bereid zijn een bijdrage te leveren, zou dat ons
werk zeer ten goede komen. Ook willen we nog eens wijzen op de mogelijkheid van doneren
zonder dat het u iets kost.
SponsorKliks
Ofschoon we in herhaling vervallen, willen we nog eens wijzen op de
mogelijkheid om kosteloos te doneren door middel van SponsorKliks:
gratis doneren met online aankopen.
Juist in deze tijd neemt het aantal aankopen via internet toe. Als u
aankopen doet door toegang tot een leverancier via SponsorKliks,
geven aangesloten bedrijven een percentage van hun omzet aan een
door de koper opgegeven goed doel, in ons geval aan Stichting
Symbulon. De te nemen moeite is klein. Één extra klik.
https://www.sponsorkliks.com/
mee voor een goed vaccin.

Hartelijke groet namens heel Symbulon, blijf veilig en gezond, en duim

Jan & Nelleke & Caroline
Bestuur Stichting Symbulon
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