
Beste belangstellenden, donateurs, vrienden van 
Stichting Symbulon,


Bijna Sinterklaas, bijna Kerst.

We horen langs alle kanten dat aankoop van geschenken on line hoogtij viert, derhalve.


VRIENDELIJKE OPROEP: 

We willen u nog eens wijzen op de mogelijkheid bestellingen te doen 
via SponsorKliks en daarmee gratis te doneren.

U hoeft niets anders te doen dan te klikken op de link onder het logo 
(links), en vervolgens via „zoek naar winkel” de firma te kiezen waar u 
uw bestelling wilt doen. 

Als u deze link niet gebruikt, hoeft u alleen maar „Symbulon” aan te 
klikken op de website van SponsorKliks, en wij zijn als sponsor 
geactiveerd.

Na uw bestelling komt automatisch een klein percentage van uw 
aankoopbedrag ten goede aan onze stichting Symbulon. 


Zoals gezegd, het kost u niets.


Een positive ontwikkeling tijdens COVID-19: 

We hebben bewondering voor de kinderen van de dansschool, en voor hun leidster Mary niet 
minder, om door te gaan met repeteren en oefenen, wat sinds enkele maanden weer mag. 
Natuurlijk hebben we een hoge pet op van hun discipline en uithoudingsvermogen, maar vooral 
ook nu ze dit opbrengen met mondkapjes op, die bij hoge inspanning regelrecht verstikkend 
werken. Mary trekt ze ook daar doorheen, als ze de kans krijgt. 

Aanvankelijk kreeg ze die kans niet, want de dansschool werd op gezag van de politie gesloten. 

Gelukkig werd haar na korte tijd toegestaan les te geven aan maximaal vijf kinderen tegelijk.

Een filmpje zegt meer dan woorden; klik maar op deze link: https://vimeo.com/442061349

Na enkele maanden kon ze weer volop les geven, mits de kinderen mondkapjes droegen.


Zo heeft ze voor „Youth Day Festival 2020” met de „seniors” en de „babies” drie verschillende 
dansen ingestudeerd: een klassiek, een tweede contemporary en een derde hiphop. Ook daarvan 
zijn filmpjes op Vimeo gepost. Dit zijn de links:

1. Arms, the perfect Nanny: https://vimeo.com/448040250

2. Wings: https://vimeo.com/448043323 

3. Let it all go: https://vimeo.com/448047109

Het was wel sneu dat het festival toch moest worden afgelast. Maar er konden filmpjes worden 
ingestuurd en on line vertoond. Toch heeft First Step Ballet McGregor alle mogelijke prijzen in de 
wacht gesleept.


 / 1 3

Nieuwsbrief nr. 6

McGregor, 30-11-2020

https://www.sponsorkliks.com/

https://vimeo.com/442061349
https://vimeo.com/448040250
https://vimeo.com/448043323
https://vimeo.com/448047109
https://www.sponsorkliks.com/


Maar de dansschool laat zich niet ontmoedigen. Er wordt hard getraind voor de jaarlijkse 
Showcase, die op 4 en 5 december wordt gehouden. Daar hebben we natuurlijk nog geen filmpje 
van, maar wel een voorproefje: Mich’Elle op Spitzen! Gekocht van uw donaties. 

Kijk maar naar dit filmpje van anderhalve minuut: https://vimeo.com/485374875

Binnenkort neemt Mary een groepje mee met het busje naar Kaapstad om ook voor hen spitzen 
uit te gaan zoeken.


Ondanks COVID-19 gaat het met 
de aanwas van de dansschool erg 
goed. Juist doordat de nood bij 
achtergestelde kinderen toeneemt, 
neemt het aantal van die kinderen 
dat de weg vindt naar dans 
duidelijk toe.


Mede dankzij uw steun is het ook 
mogelijk geweest twee gast 
docenten aan te trekken. 

Tanzley Jooste en Leroy Samuels. 
Beiden zijn professionele dansers. 
Leroy is erg goed thuis in HipHop, 
wat ook meer jongens aantrekt. 
Een erg positive ontwikkeling.


Een hoopvolle wending: 

Al dreunt de klap van het niet doorgaan van een Dans Studio nog volop na (we 
schreven er al over in eerdere nieuwsbrieven), we zijn voorzichtig gestart met een 
plan B. Voorzichtig, omdat onze hoofdsponsor genoodzaakt was het project „on 
hold” te zetten en daar pas op terug kan komen als zijn orkest weer kan optreden 
en er weer inkomsten zijn voor het bedrijf.

Het overleg met Breede Centre is gaande, en binnenkort wordt er ook contact 
gelegd met de gemeente over de vergunning.

Zodra de pandemie de wereld niet langer in zijn greep heeft, zal deze ontwikkeling 
zeker weer vlotten.


De Trust: 

Het is dan wel gelukt, eindelijk, om de Letter of Authority te 
verkrijgen, waarmee de nieuwe Trustees officieel zijn geregistreerd, 
maar daarmee was ons einddoel nog niet bereikt. 


Dat belangrijke document van 
High Court is nodig om een 
aanvraag te kunnen doen voor 
fiscale aftrek van donaties hier 
in Zuid-Afrika. 


Ook hier in Zuid-Afrika willen we aan fondswerving doen, maar niet zonder eerst die regeling met 
de belastingdienst rond te hebben gekregen. En dat is nu bijna zo ver. Molens draaien hier traag, 
en COVID-19 maakt dat nog erger. Een bezoek aan SARS (nee, niet het virus, maar SARS staat 
voor South African Revenue Service) kostte ons 7 uren, en als je hier iets wilt regelen bij de  
belastingdienst blijft het niet bij een enkel bezoek, helaas. 

Maar, ook dat is achter de rug, en kunnen we nu een begin maken met sponsorwerving in Zuid-
Afrika. We zijn benieuwd of dit gaat lukken. Van ervaringsdeskundigen horen we dat het in Zuid-
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Afrika niet gemakkelijk is om gelden binnen te krijgen van donateurs. Maar we gaan het proberen, 
zodra we de laatste bevestiging van belastingaftrek binnen hebben. 
Gisteren ontvingen we een laatste (dat veronderstellen en hopen we) vraag over wat Symbulon 
Charitable Trust precies beoogt, en die vragen hebben we onmiddellijk braaf, dus ruimschoots 
binnen de gestelde termijn van 21 dagen beantwoord. We hopen op een even snelle respons.


Donatie in natura: 
 
Laat dit voor de fondswerving een positieve opmaat zijn: we mochten we ons al verheugen in 
donaties in natura. Een goede vriend in Kaapstad gaf de balletkleding van zijn dochter, en later 
ook oefenmaterialen en zelfs een puike naaimachine. Vooral moeders die kleding maken en 
verstellen zijn daar heel blij mee.

Tenslotte onze verontschuldiging voor de vertraging bij de verzending van deze nieuwsbrief. 
Onduidelijkheid over de instanties (High Court en SARS) wierpen hand in hand met COVID-19 

gruis tussen de raderen waardoor het tempo drastisch afnam.


Desalniettemin hartelijke groet namens heel Symbulon, blijf veilig en gezond, en duim mee voor 
een goed vaccin, en ondanks de beperkingen een hele fijne Kerst en Jaarwisseling.


Namens het Bestuur Stichting Symbulon

Nelleke & Caroline

en de Symbulon Charitable Trust

Ockert, Louise, Anne, Caroline en


Jan, voorzitter Stichting Symbulon, Chairman Symbulon Charitable Trust
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