Nieuwsbrief nr. 9
McGregor, 23 oktober 2021

Beste belangstellenden, donateurs, vrienden van Stichting Symbulon,

Hoop al gedeeltelijk vervuld
Nieuwsbrief 8 was er een van hoop.
In deze nieuwsbrief zijn we blij en trots dat we kunnen melden dat het niet alleen bij hoop
blijft. Groot Nieuws!
Maar voordat we daar nader op ingaan willen we eerst met u delen dat zeven
danseressen van FSBM in deze dagen het feestelijke genoegen hebben om op te mogen
treden tijdens de South African International Ballet Competition die tot en met vandaag
plaatsvindt. De uitslagen zijn ons nog niet bekend, maar we kunnen u wel laten zien hoe
gemotiveerd en goed voorbereid ze naar Kaapstad zijn vertrokken, afgelopen maandag.
Klik op het plaatje met de link naar het lmpje op Vimeo, of ga naar onze website.

fi

1/4

Groot nieuws
Gisteren is een O er to Purchase getekend door de verkopers van plot 118, en daarmee
is Symbulon Charitable Trust de trotse eigenaar geworden van een stuk grond in het
centrum van McGregor, met het perspectief er een Studio op te bouwen voor Dans,
Muziek en Theater.
Als eerste zal de dansschool First Step Ballet McGregor daar pro jt van hebben, zodra de
nodige formaliteiten zijn vervuld.

Deze stap konden we maken dankzij twee
belangrijke initiatieven. Niet al te lang geleden
heeft zich een echtpaar in McGregor gevestigd op
het estate Sempurna: Paul and June Savage. Zij
hadden gehoord over de treurige ontwikkeling dat
een prachtig plan om een Studio te bouwen in
McGregor op het laatste moment was mislukt
door toedoen van machtsmisbruik door twee
Afrikaner Boeren. Paul en June zagen de noodzaak ervan in om een geschikte locatie
voor de dansschool te vinden. Onmiddellijk toonden zij groot enthousiasme voor de
activiteiten van Symbulon Charitable Trust voor zo’n dansschool, en deden een bijzonder
voorstel om de ongerealiseerde plannen van een Dansstudio nieuw leven in te blazen. Zij
boden aan 2/3 van de kosten voor hun rekening te nemen als Symbulon 1/3 kon
bijdragen, waarmee Symbulon een stuk grond kon kopen waar te zijner tijd een
Dansstudio op gebouwd kan gaan worden.
En dat konden we dankzij de recente
donatie van André Rieu samen met Teus
van Laar, zoals we in nieuwsbrief 8 al
meldden.
We startten de onderhandelingen met de
verkopers, een vijftal gebroeders en
gezusters, en de Trust besloot na ampele
overweging tot koop over te gaan, die dus
sinds gisteren, 22 oktober 2021 een feit is.
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Plot 118
Plot 118 is een bouwperceel in het centrum van McGregor van maar liefst 4000 vierkante
meter.
Op dat erf staat ‘heritage’ gebouw, een oud Cape Dutch Cottage uit 1857 (valt onder
monumentenzorg) dat in verval dreigt te raken. Onze architect Louise van Riet, heritage
architect, heeft al prachtige plannen om dat oude gebouw op te knappen en te integreren
met de moderne nieuwbouw van een Studio.
De stappen die nu gezet moeten worden beginnen met een Rezoning Application, dat is

de aanvraag bij de gemeente om een bestemmingswijziging te krijgen, van „Residential”
naar „Community 1, place of instruction”. We hebben al ervaring met die route, want die
hebben we al een keer doorlopen.
Maandag j.l. zijn we al bij de gemeente
geweest, en er lijkten geen obstakels te
zijn. Alleen duurt het een hele tijd. Als
daarvoor vergunning is verleend, moeten
we nog de aanvraag bouwvergunning
indienen. En dat duurt ook naar
verwachting een maand.
Daar zit dus de zomervakantie rond
Kerst nog bij, dus zal het allemaal nog
wel ruim een half jaar gaan duren,
voordat we daadwerkelijk aan de slag
kunnen.
Die tussentijd gaan we gebruiken om
ink aan de slag te gaan met
fondsenwerving.
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Een bezoek aan het congres van Wilde Ganzen was daarbij een bron van inspiratie.

Wilde Ganzen-Partin avontuurtje

Nelleke Gruijters, ons Stichting Symbulon bestuurslid in Nederland, zou de stichting
representeren tijdens het Wilde Ganzen-Pantin congres op 9 oktober jl. Door een
toevallige omstandigheid kon Caroline daar ook bij aanwezig zijn (ze moest wegens een
familie omstandigheid naar Nederland).
Daar waren tal van zinvolle workshops, en er was een uitdagende wedstrijd, onder de
veelzeggende titel: „Briljante Mislukking”.
We overwegen om lid te worden van Partin (€5,— per maand), die allerlei hand en
spandiensten verricht voor kleine stichtingen; we stellen dit voor als bestuursbesluit.
Wij dachten, avontuurtje: wij hebben er een, het plan van een briljante
vergunning voor een Studio die vervolgens door twee Afrikaner boeren
tot mislukking was gedoemd. Dat was onze inzending, en we zijn
verkozen om deel te nemen als een van de tien genomineerden! Nelleke
deed de presentatie, enthousiast en met passie.
Helaas ging de hoofdprijs, die maar liefst € 10.000,— zou hebben
opgeleverd, aan onze neus voorbij. Zeker met de recente ontwikkelingen
met het oog op de bouw van een eigen dansstudio was dit meer dan
welkom geweest.
Nu gaan we het doen met de lering die we trekken uit de workshops aangaande
sponsoring bij fondsen, bedrijven, instanties en particulieren. We leren elke dag bij.
Recente ontwikkeling in de Trust: Bestuurslid Ockert Jonker heeft de Trust verlaten
wegens drukke werkzaamheden in zijn praktijk als advocaat.

Dank voor aandacht en support, en hartelijke groet,
namens het Bestuur Stichting Symbulon: Nelleke, Caroline, Jan
en de Symbulon Charitable Trust: Louise, Anne, Caroline en Jan
Jan, voorzitter Stichting Symbulon, chairman Symbulon Charitable Trust
www.symbulon.online
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