



Beste belangstellenden, donateurs, vrienden van Stichting 
Symbulon,


In ons bericht rond Kerst kondigden we al aan dat we in deze nieuwsbrief iets concreter willen zijn 
over wat „kinderen in achterstand” inhoudt. We waren daar wat terughoudend mee om te 
voorkomen sentimenteel op het gemoed spelen. Tegelijk beseffen we dat die term (kinderen in 
achterstand) vaag en daardoor misschien nietszeggend is, daarom in deze aflevering:


Verhalen: 
één over Nnamdi, die onlangs de hoofdprijs kreeg voor bijzondere inzet; en we 
citeren uit twee afscheidsbriefjes van Elitha-Merie en Rebecca. Zij laten nog  maar 
eens zien hoezeer muziek en dans het verschil maakt in hun jonge leven.


Nnamdi  

Op	een	dag	stond	hij	te	kijken	naar	de	meisjes	in	het	kerkzaaltje	waar	Mary	
Corpe	Silver	haar	ballet	lessen	gee;.	De	dag	erna	stond	hij	er	weer,	en	daarna	weer.	Mary	
wenkte	hem	binnen	te	komen.	Hij	was	nog	te	verlegen	om	dat	te	durven.	Mary	sprak	hem	
aan	en	vroeg	wie	hij	was.	Nnamdi,	was	zijn	korte	antwoord.	Op	andere	vragen	gaf	hij	geen	
antwoord,	maar	sloeg	zijn	ogen	verlegen	neer,	overdonderd	doordat	hij	was	gezien.	
Op	de	vraag	„wil	jij	ook	ballet	les?”	Sperde	hij	ze	weer	wijd	open.	„Kan	dat?”	Nnamdi	was	
blij	en	de	koning	te	rijk.	Mary	liet	hem	enkele	pasjes	doen,	en	zag	dat	hij	niet	echt	soepel	
kon	bewegen,	en	verkrampt	was,	en	het	duurde	lang	voordat	Mary	de	achtergrond	daarvan	
ontdekte.	
Hij	had	een	onzeker	bestaan.	Soms	woonde	hij	met	zijn	moeder	bij	een	vreemde	meneer,	
maar	dan	opeens	ook	weer	niet	en	moest	hij	noodgedwongen	slapen	onder	een	boom,	
totdat	moeder	weer	eens	bij	een	andere	meneer	introk	van	wie	zijn	zwanger	was,	en	samen	
ging	wonen,	en	samen	dronk,	teveel	dronk.	Moeder	dronk	vaak	al	voordat	het	middag	was.	
Nnamdi	moest	werken	als	moeder	haar	roes	uitsliep.	
Een	vader	hee;	Nnamdi	niet,	althans	hij	weet	niet	wie	dat	is.	Hij	hee;	veel	zusjes,	geen	
broer.	Alle	zusjes	zijn	door	zijn	moeder	afgestaan	ter	adopJe.	Zelf	kan	ze	er	niet	voor	
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zorgen.	En	haar	alcoholprobleem	maakt	dat	onvermogen	compleet.	Hoeveel	zusjes	hij	hee;	
weet	hij	niet	eens.		
Als	„de	man	in	huis”	hield	moeder	hem	langer	bij	zich	dan	de	meisjes.	Hield	hem	dan	ook	
weg	van	school,	maar	uiteindelijk	is	ook	hij	voor	adopJe	afgestaan.	Hij	kon	daardoor	weer	
gewoon	naar	school.	Maar	met	zijn	adopJe	ouders	hee;	hij	het	niet	getroffen.	Er	vallen	
regelmaJg	klappen.	
In	de	balletschool	vindt	hij	zijn	escape	uit	zijn	deprimerende	leefomgeving,	en	is	
gemoJveerder	dan	wie	ook.		
Zijn	motoriek	was	verkrampt,	door	alle	onderdrukkende	leefomstandigheden.	Nu	beweegt	
hij	met	de	dag	beter,	vrijer,	losser	en	verschijnt	er	steeds	vaker	een	brede	lach	op	zijn	
gezicht.	Bij	de	andere	kinderen	van	de	dansschool	oogst	hij	bewondering	en	smeedt	hij	
vriendschappen.	Niemand	kan	in	zijn	hoofd	kijken,	maar	zijn	uitstraling	laat	overduidelijk	
zien	dat	zijn	leven	drasJsch	is	veranderd,	ten	goede.	Hij	danst	met	veel	plezier,	en	toont	
talent.	Wellicht	dat	dit	ook	wat	meer	waardering	teweeg	brengt	bij	zijn	adopJeouders,	of	
zijn	moeder,	en	wie	weet	ooit	zijn	biologische	vader.	
Tijdens	de	Christmas	party	kreeg	hij	de	trofee	voor	de	meest	trouwe	en	toegewijde	leerling.	

Elitha-Merie 
Zij zwaait af, na zes jaren balletles, omdat ze gaat studeren.

Bij die gelegenheid gaf ze een brief aan Miss Mary, de drijvende kracht achter FSBM, waarin ze 
uitdrukt wat de balletschool voor haar heeft betekend en zal blijven betekenen.

Onderstaand enkele citaten uit die lange brief van drie kantjes.
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Rebecca 
Met spijt moest Rebecca FSBM verlaten. Ze 
verhuist naar Mosselbaai. Bij gelegenheid van 
haar vertrek stuurde ze een allerliefst briefje aan 
Miss Mary. We willen niet nalaten dit eveneens in 
deze nieuwsbrief op te nemen. 

Vrijwilligers 

Kort voor Kerst kregen we een bericht van één 
van onze donateurs, Marie-Therése Pelgrim. Zij 
kende twee jonge meiden die na hun 
middelbare school diploma een half jaar 
vrijwilligerswerk willen verrichten met kinderen. 
Zo kwamen we in contact met Sofie en Fee. Zij 
voelen er veel voor om hun diensten en 
talenten aan te bieden aan kinderen van het 
Breede Centre, eventueel ook van FSBM en/of 
ook de Laer Skool Buffelskloof. Zij trainen 
gehandicapte kinderen bij hockey, en zouden 
ook hockeytraining kunnen geven aan 
kinderen hier in McGregor. Geweldig. 


We bewonderen de motivatie van beide jonge 
dames. Ze zijn al volop in de weer gegaan om 
wafels te bakken rond Kerst en Nieuwjaar, 
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om daarmee sponsorgelden te vergaren 
waarmee ze hun reis willen financieren.


Ze wilden liefst al medio januari naar Zuid-
Afrika komen, maar omdat de Zuid-
Afrikaanse ambassade wegens COVID-19 
tot ver in januari geen visa verstrekt, moet 
dit enigszins worden opgeschort. Door de 
heftige ontwikkelingen en regels van de 
lockdown en ontwikkelingen van het virus 
kan het opeens ook weer heel snel gaan. We 

weten het nog niet.


Als klap op de vuurpijl wist Marie-Therése ook nog eens 40 hockeysticks 
te regelen bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, wat het aanbod 
van Sofie en Fee extra waarde toekent. Ze kunnen misschien ook een 
trainer alhier opleiden, die het werk overneemt als zij weer vertrekken. 


Misschien kunnen ze hun trainingen aanbieden aan leerlingen van de 
Waldorf School; we zijn in overleg met de staf van de Waldorf School. 

As we speak is contact gelegd met de Waldorf school die erg blij is met 
ondersteuning door vrijwilligers. Overleg is gaande met contactpersoon 
Lisa van Zyl, die zich heel recent na afstuderen in Stellenbosch aan de 
Waldorf School in McGregor heeft verbonden.


Goede voornemens voor 2021


Natuurlijk geven we een vervolg aan de ondersteuning van First Step 
Ballet McGregor. Met onze bijdrage van ZAR 250.000,— in 2020, 
grotendeels geput uit de donaties van André en Marjorie Rieu, waren we 
de belangrijkste sponsor. We zouden dit jaar hetzelfde willen doen, maar 
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we de tering naar de nering moeten 
zetten. Willen we toch substantieel bijdragen moeten we putten uit 

reserves. Inkomsten uit donaties zijn minder dan vorig jaar, en begrijpelijkerwijs is de steun van 
Rieu on hold gezet, omdat de lockdowns wereldwijd geen optredens toestaan. Een afschuwelijke 
situatie voor hem en zijn orkest. André Rieu Productions staat derhalve in de overlevingsmodus. 
We hopen last but not least ook voor hen dat vaccinaties spoedig een einde maken aan de 

drastische beperkingen.


Vooruitlopend op betere tijden zijn we 
voorzichtig gestart met overleg over 
samenwerking met het Breede Centre, 
een stichting met het initiatief kinderen 
buitenschoolse skills aan te bieden; skills 
op velerlei gebied, van koken tot 
timmeren, onderhoud van fietsen tot 
computertechniek, teveel om op te 
noemen. Het Breede Centre wil zijn 
initiatieven uitbreiden in de richting 
waarop Symbulon zijn focus richt: dans, 
muziek, theater. Door die samenwerking 
komt de realisering van een Dansstudio 
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hopelijk weer in realistisch perspectief.


Persoonlijke brieven aan donateurs


Begin januari hebben we alle donateurs nog eens bedankt voor hun bijdrage kort na onze oproep 
door middel van de zogenaamde „Proefballon”; daaraan koppelden we het verzoek om nu 
andermaal een donatie te doen. Het ligt ons niet zo om te „bedelen”, maar voelen het toch als 
onze plicht dat te doen, om Stichting Symbulon bestaansgrond te laten behouden. We hopen op 
een grote positieve respons, welke al een beetje is begonnen.

Nieuwe donaties zijn méér dan welkom, maar ook uitbreiding van het aantal donateurs zou zeer 
welkom zijn.


Fundraising in Zuid-Afrika

We hebben onder de vlag van Symbulon al afspraken lopen om promotiefilms te maken voor het 
Breede Centre, zoals we dat ook deden voor het Zolani Youth Choir, en voor First Step Ballet. Wij, 
of beter gezegd zij hebben al flink profijt gehad van filmpjes die we maakten. Dat is dus een goed 
hulpmiddel voor fund raising. 

Helaas gaat ook dit nu met horten en stoten vanwege te telkens wisselende lockdown 
beperkingen, waardoor zowel Breede Centre als FSBM hun activiteiten moeten inperken of zelfs 
tijdelijk helemaal stopzetten.


We gaan ook proberen fondsen te werven hier in Zuid-Afrika. Dat willen we al heel lang, maar 
wachten met smart op een erkenning van de Zuid-Afrikaanse 
belastingdienst (SARS) die we hebben aangevraagd in januari 
2020, en waar we in september vorig jaar formeel en officieel zijn 
geregistreerd, maar waar de erkenning dat giften fiscaal aftrekbaar 
nog op zich laat wachten. 

Jaarverslag 2020 

Daar wordt nog hard aan gewerkt, en zal spoedig verschijnen op de website, inclusief financiële 
paragraaf. Het financiële jaar in Nederland eindigt op 31 december; in Zuid-Afrika is dat eind 
februari, en het jaarverslag moet dan worden opgemaakt door een accountant (wettelijke plicht). 
Die zal dan dus volgen zodra dat verschijnt, enige tijd na de publicatie van het jaarverslag 2020.


Tot zover deze nieuwsbrief 7, met oprechte dank voor uw betrokkenheid en belangstelling.


Hartelijke groet,


namens de besturen van Stichting en Trust 

Jan Graat, voorzitter Stichting Symbulon, Chairman Symbulon Charitable Trust
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