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To:

VERSLA
Betreffende het vrijwilligerswerk van twee Nederlandse jongvolwassenen
Eind 2020 heeft Marie-Therése Pelgrim een verzoek gericht aan Stichting Symbulon namens twee
jongvolwassenen uit Maastricht om gedurende een half jaar vrijwilligerswerk te begeleiden en
faciliteren, dat gericht moest zijn op werk voor kinderen van McGregor, Zuid-Afrika
Om hun sportieve bijdrage met hockeytrainingen aan kinderen te ondersteunen verzorgde MarieTherése maar liefst 40 spiksplinternieuwe hockeysticks en een tas vol ballen die ze aan de
vrijwilligers heeft mee gegeven
De vrijwilligers kondigden hun voornemens aan met de hartverwarmende en veelbelovende
woorden: “wij zijn allebei harde werkers die enorm van kinderen houden”.
Voorbereidingen
Omdat de Stichting zelf geen mogelijkheden daartoe heeft, waren twee bestuursleden bereid à titre
personnel en geheel belangeloos de voorbereidingen en de begeleiding op zich te nemen
Daartoe benaderden zij een viertal projecten met activiteiten voor kinderen, te weten de
dansschool First Step Ballet Mcgregor (dans en ballet), The Breede Centre (Skills for Life), de
Waldorf School, Buffelskloof Laer Skool. Later kwam daar Ezeltjesrus Donkey Sanctuary nog bij
Beide vrijwilligers arriveerden op 31 januari 2021, en keerden op 19 mei 2021 huiswaarts
In de periode dat zij in McGregor verbleven hebben zij beperkt vrijwilligerswerk ontwikkeld, dat
uiteindelijk alleen bij het Breede Centre, en later ook bij Ezeltjesrus vorm heeft gekregen
Verslaglegging
Na hun vertrek is een concept verslag opgesteld van de feitelijke activiteiten, de bevindingen van
de beide bestuursleden en alles wat deze voor de vrijwilligers namens Symbulon voor hen is
gedaan. Dit concept is, inclusief commentaren van Katleen Verschoore en Mary Corpe Silver, aan
beide vrijwilligers ter amendering voorgelegd alvorens te komen tot een informatieve en correcte,
door alle betrokkenen gedragen verslaglegging in het dossier van Stichting Symbulon te kunnen
opnemen. Gezien de reacties uit Nederland was dit duidelijk geen succesvol initiatief
Een respons van de vrijwilligers zelf op dat concept bleef uit, maar daarvoor in de plaats kwam een
commentaar van de vader van één van beide vrijwilligers namens hen alsmede namens de ouders
van beide vrijwilligers
Dit had tot gevolg dat het beoogde eindverslag er niet zou kunnen komen
Dat commentaar behelsde een integrale afwijzing van het concept, met een verbod over het
vrijwilligerswerk te rapporteren, alsmede een verbod op het gebruik van video- en fotomateriaal.
Mocht het tot publicatie van deze verslaglegging komen, konden de beide bestuursleden
persoonlijk alsmede de Stichting Symbulon een gerechtelijke vervolging tegemoet zien wegens
smaad. De schrijver van het commentaar namens ouders en vrijwilligers is werkzaam op het
juridisch vakgebied
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Later is aan de vrijwilligers het verzoek gedaan om zelf een verslag te schijven over hun
vrijwilligerswerk alhier. Daarop is geen antwoord ontvangen
Inzet van de bestuursleden namens Symbulon:
Voor de volledigheid geven we hieronder een overzicht van de inzet en begeleiding van beide
bestuursleden:
Begeleiding:
• Voorbereidend overleg met projecten om vrijwilligerswerk voor kinderen mogelijk te maken.
• Bemiddeling in het vinden van een verblijfsplaats.
• Het tre en van nanciële regelingen zoals (voorschotten) om transactiekosten en ongunstige
bankkoersen voor hen te besparen.
• Verzorgen van vervoer waaronder ophalen en wegbrengen naar het vliegveld in Kaapstad.
• Wekelijks ophalen om boodschappen te doen.
• Regeling van visa voor een half jaar bij Home A airs in Paarl en bij een Integratiebureau in
Stellenbosch.
• Faciliteren van snelle internetverbinding t.b.v. een universitaire toelatingstoets.
• Tussentijdse verslaglegging t.b.v. de ouders.
• Onderhouden van contacten met de leidinggevenden.
• Gelegenheid om ons bij te praten tijdens lunches, boodschappen ritten en uitstapjes.
• Video opnames t.b.v. een lm achteraf als aandenken aan hun periode van vrijwilligerswerk.
• Vervoer van moeder en zus van een der vrijwilligers van vliegveld in Kaapstad naar McGregor.
Uitstapjes:
• Bezoek aan Victor Verster gevangenis, nu Drakenstein genaamd, in Paarl; onze bevriende relatie
Manfred Jacobs was bereid een unieke rondleiding te geven in het Madiba huis (laatste plek
waar Nelson Mandela gevangen heeft gezeten en vanwaar hij is vrij gelaten); dat huis is nog
steeds niet is opengesteld voor publiek. Daardoor had het bezoek iets van een privé VIP
arrangement.
• Rondvluchten rondom McGregor en bezoek aan Fly-in te Robertson.
• Concerten van het Zolani Youth Choir met na a oop een rondleiding over voormalige Township
door Odwa Mvunge.
• Dagreis naar Cango Oistrich Farm in Oudtshoorn.
Deze uitstapjes omvatten in totaal 2386 kilometer aan autoritten, andere ritten niet inbegrepen.
Over de activiteiten van beide vrijwilligers mag in dit verslag om bovengenoemde redenen niets
worden vermeld.
In het commentaar van de vader van een der vrijwilligers is toegezegd, dat de ouders van de
vrijwilligers bereid waren de kosten voor vervoer te vergoeden, mits deze ten goede zou komen
van de kinderen.
De bestuursleden waren niet uit op vergoeding van hun inzet, maar stelden een vergoeding in de
vorm van een donatie aan Stichting Symbulon wél op prijs, en hebben een speci catie van die
kosten ten bedrage van € 1285,69 (ZAR 21856,73) aan hen toegezonden.
Ze hebben € 220-,— vergoed, en hebben dat bedrag overgeboekt op de rekening van Stichting
Symbulon.
Wij spreken onze dank uit aan Katleen Verschoore van The Breede Centre, Mary Corpe Silver van
First Step Ballet McGregor, Hanli du Plessis van Bu elskloof Laer Skool, Lisa van Zyl van de
Waldorfschool (die wegens Corona bij nader inzien niets kon doen) en Juanita van Ezeltjesrus
Donkey Sanctuary voor hun spontane en welwillende medewerking.
Uitdrukkelijk ook dank aan Manfred Jacobs in Paarl voor de besteding van zijn vrije tijd om
kosteloos de rondleiding door het Madiba huis te verzorgen en aan Dirk Meisner van het
integratiebureau Wanderlust in Stellenbosch voor de eveneens kosteloze regeling van de
verlening van de visa van beide vrijwilligers.
En last but not least dank aan Marie-Therése Pelgrim voor de geleverde hockey sticks en -ballen.
Namens Stichting Symbulon,
Caroline van de Velde (penningmeester)
Jan Graat (voorzitter)
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