
Jaarverslag 2021 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Symbulon en Symbulon Charitable Trust.


De naam „Symbulon” is gecomponeerd uit de Oud-Griekse woorden συμβάλλομαι 
(symballomai) en συμβούλομαι (symboulomai) waarmee „samenbrengen” en 
„ondersteunen” worden verenigd. Stichting/Trust Symbulon wil donateurs samenbrengen 
met kinderen in achterstand, en projecten die zich daarvoor inzetten ondersteunen.


Dat schreven we al eerder, en het is nog steeds het meest kenmerkende van de 
doelstellingen van Symbulon; we bogen nu op ruim twee jaar ervaring, en stellen met 
voldoening vast dat de inzet van steun en gelden zijn effect niet mist: kinderen uit 
achterstand (en die is serieus) gaan er dankzij ballet enorm op vooruit. De nieuwsbrieven 
doen daar telkens verslag van, en we illustreren het (als amateurs) met nieuwsberichten 
en filmpjes.


Stichting/Trust Symbulon stelt zich ten doel buitenschoolse projecten te ondersteunen die 
zich inzetten het lot van in achterstandsituatie opgroeiende kinderen in Zuid-Afrika te 
verbeteren. Symbulon richt zich daarbij op initiatieven op het gebied van dans, muziek en 
theater in McGregor en directe omgeving.

Na de oprichting in 2019 was dat primair en hoofdzakelijk First Step Ballet McGregor 
(FSBM) met financiële en materiële steun; daarnaast is dergelijke steun ook verleend aan 
het Zolani Youth Choir en is samenwerking gestart met het Breede Centre. Steun aan 
andere projecten dan FSBM alléén is noodzakelijk om de ANBI status te kunnen 
behouden, we gingen in 2021 op dezelfde voet verder; Covid liet uitbreiding niet toe.


Inmiddels - dat verliep wat trager dan in Nederland - heeft ook Symbulon Charitable Trust 
hier in Zuid-Afrika alle noodzakelijke erkenningen van een NPO (Non Profit Organization 
nr. 245-052) en PBO (Public Benefit Organisation, nr 930070871).


In 2021 hielden we twee websites in de lucht. Beide websites worden regelmatig voorzien 
van nieuws en gaande ontwikkelingen. De regelmatige nieuwsbrieven staan daar 
eveneens gepubliceerd, evenals een aantal filmpjes.
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https://www.google.com/search?q=%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9


De Nederlandstalige website (www.symbulon.online) voldoet goed. De Engelstalige 
website (www.symbulon.co.za) ondervindt helaas met enige regelmaat technische 
problemen. We weten niet hoe dat komt maar er wordt volop aan gewerkt. 


Verleende steun


BUSJE: Ook in 2021 heeft het busje, dat 
mogelijk is gemaakt door André Rieu, zijn 
grote dienst bewezen vooral als vervoer voor 
Farm schoolkinderen, maar ook voor een 
uitje naar, en optreden in, Kaapstad. 


Mede door dit vervoermiddel is het aantal 
leerlingen dat Dance Classes van Mary Corpe 

Silver kan krijgen gegroeid van 70 naar 
méér dan 140.


MATERIËLE en FINANCIËLE STEUN 
bleef gestaag komen van Nederlandse 
donateurs, en wordt ingezet voor steun 
aan First Step Ballet McGregor. 

Nieuwe videofilmpjes lieten zien dat 
ondanks COVID de dansschool bleef 
floreren, last but not least dankzij creatieve oplossingen van Mary tijdens de diverse 
lockdown maatregelen. Video is telkens opnieuw een krachtig middel gebleken. Zoals 
voor FSBM en het Zolani Youth Choir was een promotievideo voor The Breede Centre in 
voorbereiding; ook de voortgang daarvan wordt gehinderd door lockdown maatregelen.


FINANCIËLE STEUN aan FSBM bedroeg in 2021 ZAR 125.000 en daarmee was 
Symbulon, net als in 2020, de grootste sponsor. Aan het Zolani Youth Choir is ZAR 1.000 
geschonken met name als bijdrage in hun voornemen deel te nemen aan de World Choir 
Games 2020 in Brussel. Deze zijn helaas gecanceld vanwege de COVID-19 perikelen. Die 
gelden worden nu ingezet voor de bouw van een nieuw oefenlokaal dat betere faciliteiten 
biedt voor het koor.

Precieze gegevens over de financiën vindt u in het financiële overzicht, aan het slot van 
dit jaarverslag, evenals op de website per jaar, over alle jaren. www.symbulon.online


SponsorKliks zou een mogelijkheid hebben moeten zijn om mensen te vragen internet 
aankopen te doen via die schakel, waarmee zij dan zonde kosten, dus gratis, geld 
doneren aan Stichting Symbulon. De bedrijven die via die weg verkopen doen, dragen 
een bepaald percentage af aan SponsorKliks, van waaruit gelden worden overboekt naar 
de stichting. De ervaring heeft geleerd, dat er slechts minimaal gebruik is gemaakt van 
deze gelegenheid. In twee jaar tijd leverde het enkele tientjes op.
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http://www.symbulon.online
http://www.symbulon.co.za
http://www.symbulon.online


Stichting Symbulon & Symbulon Charitable Trust 
In juli 2019 was de Stichting Symbulon een feit, compleet met ANBI 
status en registratie bij de Kamer van Koophandel. De Trust in Zuid-Afrika 
liet nog op zich wachten, maar in de loop van 2021 verwierven we zowel 
de Letter of Authority met registratie van de Trust leden, onder nummer IT 
1603/2019, waarmee we de status van NPO bereikten (245-052). Tevens 
verwierven we van de belastingdienst SARS (South African Revenue 
Service) de status van PBO (Public Benefit Organization), onder 
nummer 930070871 waarmee donateurs in Zuid-Afrika belastingaftrek 
genieten met hun giften alhier.

Het was even een dingetje, het verkrijgen van deze documenten, maar 
het leed is geleden. Zuid-Afrika is qua officiële regelingen een bijzonder 
land, maar met geduld en een goed gevoel voor humor kom je daar wel 
doorheen.


Bestuursleden 
Het bestuur van Stichting Symbulon heeft in 2021 geen wijzigingen ondergaan. Het 
bestuur bestaat uit Jan Graat (voorzitter), Nelleke Gruijters (secretaris) en Caroline van de 
Velde (penningmeester).

Het bestuur van de trust zag een lid vertrekken. In de loop van 2021 legde Ockert Jonker 
zijn taken neer wegens te drukke werkzaamheden. De Trust bestuursleden die actief zijn, 
zijn Anne Binos, Louise van Riet, Caroline van de Velde en Jan Graat.


Anne Binos kent de Zuid-Afrikaanse wereld op haar duimpje, is goed ingewijd in de lokale 
sociale en politieke situatie, kent veel mensen, en verzorgt in het dorp regelmatig 
nieuwsbrieven en publicaties voor tal van belanghebbenden. Zij zorgt ook voor de 
verzending van de nieuwsbrieven voor Symbulon in de Engelse versie.

Louise van Riet is Heritage Architect, en droeg zorg voor de bouwplannen en tekeningen 
van de studio waarvoor in maart 2020 vergunning is verleend, maar helaas om destijds 
beschreven redenen niet tot uitvoering gebracht kon worden. Met onverminderde inzet 
heeft zij zich gericht op het ontwerpen van nieuwe plannen. 

Caroline van de Velde heeft de verantwoordelijkheid als treasurer, en Jan Graat is 
voorzitter. Beiden zijn vertegenwoordigd in de twee besturen. In de regel vergaderen de 
beide besturen gezamenlijk. Er hebben in 2021 totaal 5 gezamenlijke vergaderingen via 
Zoom plaatsgevonden. Daarnaast heeft de stichting 3 maal kort vergaderd en de trust 1 
maal kort.


Onderstaand foto’s van de huidige Trustleden: v.l.n.r: Jan, Nelleke, Louise, Anne, Caroline
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In 2021 vond een belangrijke ontmoeting plaats met een echtpaar dat zich recent net 
buiten McGregor in een boerderij heeft gevestigd. Zij waren zo gecharmeerd van de 
activiteiten en doelen van Symbulon dan zij besloten een belangrijke donatie te doen.


Een wonder: gaat de studio gaat er dan toch komen?  
Plannen om in samenwerking met een andere NPO (Het Breede Centre) te komen tot een 
studio was gestart, maar nog verre van concreet. En het werd achterhaald.
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Plot 118, 

ruim 4000 vierkante meter



Door een samenloop van omstandigheden kwam er een stuk grond vrij in het dorp met de 
mogelijkheid daarop alsnog die dansstudio werkelijkheid te laten worden. Het echtpaar  
was bereid 60% van de kosten voor zijn rekening te nemen. Doordat de Trust wat 

reserves had opgebouwd kon het 
resterende bedrag worden 
opgebracht, waarmee de Trust kon 
gaan onderhandelen om Plot 118, 
waar een oud Cape Dutch huis op 
staat uit 1857, aan te kopen. 
Spannend of dat zou gaan lukken.


Louise, met haar expertise als 
Heritage architect, had direct 
prachtige ideeën om dat oude 
gebouw te integreren met een nieuw 
te bouwen studio.


Teleurstellingen 
Die waren er natuurlijk ook. We hadden ons eind 2020 verheugd op de komst van twee 
vrijwilligers. We hadden enthousiaste berichten ontvangen over hun motivatie om zich na 
hun middelbare school diploma en de voorgenomen academische studie nuttig te maken 
voor kinderen en vroegen Symbulon daarin te bemiddelen. Dat hebben we gedaan, en 
vonden vijf gelegenheden waar zij met kinderen aan de slag konden. Een sponsor in NL 
organiseerde bij de National Hockeybond sticks, gaf hen 40 hockeysticks mee, aslook de 
nodige ballen, waarmee ze aan de slag konden om hockey trainingen te geven. Beiden 
hadden daar ervaringen mee in Maastricht.

Gemotiveerd door de enthousiaste plannen namen we de begeleiding op ons.

Eenmaal hier, bleek er van dat oorspronkelijke enthousiasme weinig over te zijn, en was 
hun inzet minimaal. Helaas. 


Als Stichting/Trust hebben wij veel geleerd van deze ervaring. Ondanks deze teleurstelling 
hebben we besloten om bij een nieuw verzoek om vrijwilligerswerk te mogen komen 
doen, ons weer constructief op te stellen en alle mogelijke medewerking te geven. 


Doorgaan, ondanks Covid.

Bij periodes was het onmogelijk om 
classicaal danslessen te geven, omdat de 
lockdown regels dat niet toelieten. Mary 
maakte van de nood een deugd, en gaf 
individueel lessen. Dat ging zo goed, dat de 
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meest getalenteerde danseresjes konden worden klaargestoomd voor deelname aan de 
Achtste Internationale Ballet competitie in Kaapstad. Een prachtige ervaring die de 
kinderen niet zullen vergeten.


We hebben geen filmopname’s van de optredens van de meisjes, maar wel van de 
generale repetitie en de dress rehearsals.

Klik op de link om de video te zien: https://vimeo.com/640278224 


Een financiële verrassing


Een verrassend telefoontje van André en Marjorie 
Rieu. Hij was uitgenodigd een Internationaal 
Parkinson Congres van ParkinsonNet te openen 
waarvan hij zijn vergoeding wilde doen toekomen 
aan Symbulon. Toen hij aan de organisator, Prof. 
Dr. Teun van Laar vertelde over onze stichting 
ontmoette dat zoveel enthousiasme dat deze 
spontaan de vergoeding verdubbelde tot

€ 10.000.


Bij de opening van dat congres werd een video vertoond, die liet 
zien wat Dans kan doen bij patiënten die lijden aan de ziekte van 
Parkinson


Klik op de link om die film te zien: https://vimeo.com/539562517/d0cb4d5ff4 
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https://vimeo.com/640278224
https://vimeo.com/640278224
https://vimeo.com/539562517/d0cb4d5ff4


Goed nieuws

Het is gelukt om ‘plot’ 118 aan te kopen voor een zeer 
schappelijk bedrag. 

De procedure om het op naam van Symbulon 
Charitable Trust ingeschreven te krijgen bij de Deeds 
Office in Kaapstad is in gang gezet. Naar verwachting 
zal dit in het voorjaar van 2022 een feit zijn. Ambtelijke 
molens draaien hier langzaam. In dit land is het niet een kwestie van 
„even langs de notaris” en de koop is gesloten. Nee, daar moeten 
heel wat ambtelijke stappen voor worden gezet (bij de gemeente, bij 
de belastingdienst, bij banken, bij instanties die controleren op 
witwassen, en nog veel meer).


Wilde Ganzen

 

Vorig jaar al hebben we contact gelegd met de Stichting Wilde Ganzen, om te peilen of 
die iets voor onze Stichting Symbulon en Symbulon Charitable Trust zou kunnen 
betekenen.

Dit bracht ons ertoe om deel te nemen aan het Wilde Ganzen-Partin congres op 9 oktober 
2021.

Nelleke, Nederlands bestuurslid, nam de honneurs waar voor Symbulon. Bij toeval, door 
familie omstandigheden, was Caroline op dat moment in Nederland waardoor zij beiden 
aan het congres konden deelnemen.


Er was een grappige competitie, onder de titel „Briljante Mislukking”. Daar konden tien 
geselecteerde initiatiefnemers van goede doelen voor inschrijven om te laten zien aan 
anderen, hoe iets wat goed bedoeld is toch mis kan gaan - ter lering en vermaak van 
eenieder. Er was een prijs van maar liefst € 10.000 mee te winnen.

Met onze mislukking van de bouw van een studio die ter elfder ure niet doorging was 
natuurlijk een geschikte ervaring om in te brengen. We zijn prompt geselecteerd, en 
hebben onze mislukking gepresenteerd. Helaas vielen we niet in de prijzen.


Er zijn echter wel goede contacten gelegd, die we binnenkort verder uitbreiden, zodra 
duidelijker is hoe het met de voortgang van de bouw van de studio is gesteld. 


Kort samengeval werkt Wilde Ganzen als volgt: een Stichting in Nederland kan aangeven 
dat ze voor een welomschreven doel donaties verzamelen. Zodra een beoogd bedrag is 
bereikt, dient dit te worden overgeboekt naar Wilde Ganzen, die daar dan een bedrag van 
50% van dat bereikte bedrag bijleggen, en de gehele som overboeken naar het project 
dat door de Nederlands Stichting is aangewezen. Dat project moet dan worden 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van locale projectleiders, los van de Nederlandse 
stichting.

Wij hopen nu dat een project van Stichting Symbulon wordt erkend, en dat het 
aangewezen project (de bouw van de dansschool) een erkend doel is, zodat Symbulon 
Charitable Trust het voordeel van die extra 50% opslag kan genieten.

Daar gaan we nog nader over in beraad met Wilde Ganzen, zodra we een concreet doel 
kunnen omschrijven, en de nodige gelden bij elkaar kunnen krijgen met Stichting 
Symbulon.
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Gala 
De successen van het optreden in Kaapstad, de musical die opgevoerd zal gaan worden, 
en nog veel meer was voor de „Moms” van de kids van FSBM reden om een gala te 
verzorgen, om daarmee extra geld voor de dansschool binnen te harken; dat is gelukt. 
Alle genodigden werden verzocht in gala te verschijnen, waaraan volop gevolg is 
gegeven.

Het werd een geweldig sfeervolle avond, tot grote vreugde van de Moms, die een 
fantastische maaltijd voor de vele genodigden hebben bereid.

De actieve betrokkenheid van de ouders, en vooral de moeders van de kinderen neemt in 
frequentie en intensiteit alleen maar toe.


Annie the Musical

Vijf maanden is Mary bezig geweest om alle rollen, teksten, liedjes en dansjes in te 
studeren. En dat ook nog eens met dubbele bezettingen, om zoveel mogelijk kinderen de 
kans te geven een rol te spelen. Van de opvoeringen zijn integrale videoregistraties 
gemaakt, die na de zomervakantie in Wahnfried, een dorpstheater in McGregor, voor de 
gehele cast zullen worden vertoond. 
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https://vimeo.com/666482257


Klik op de foto, de link naar Vimeo om de video te zien. Als dit onverhoopt niet werkt, ga 
dan naar de website, waar al onze films zijn en worden gepost:  www.symbulon.online


Nóg een financiële verrassing


Na de geweldige donatie via André Rieu vanuit ParkinsonNet vernamen we van hem dat 
een Stichting van waaruit de piccolo’s voor zijn concerten werden verzorgt ermee gaat 
stoppen. Stichting Abeltje, onder bezielende leiding van Chantal Kneepkens, wordt 
opgeheven, maar heeft een serieus batig saldo, dat moet worden besteed aan goede 
doelen. Symbulon bleek zo’n goed doel te zijn, en daar zijn we natuurlijk erg blij mee.


En er zijn veelbelovende en hartverwarmende ontmoetingen en kennismakingen geweest.

De perspectieven van de bouw van een Studio praat natuurlijk rond. Wijzelf kunnen er ook 
onze mond niet over houden, en soms is dat - tot onze grote vreugde - niet voor 
doveman’s oren.


Zo reageerde een vertegenwoordiger van Hans 
Grohe met de toezegging dat, als het eenmaal zover 
was, hij graag wilde komen kijken om te zien of hij 
materialen kan leveren, die Hans Grohe voor goede 
doelen gratis beschikbaar stelt. 

Het gaat om nieuwe producten, die om een of andere reden 
niet terug kunnen worden genomen, en dus niet 
verkoopbaar meer zijn.


Een vergelijkbaar aanbod kregen we van de firma CP&B in 
Sommerset West, die hoogwaardig sanitair verkoopt. Ook 
daar kunnen we t.z.t. aankloppen. 
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Achtergronden bij de Financiële Paragraaf 2021 
De Resultaten 2021 van Stichting Symbulon (zie tabel) laat zien dat Stichting Symbulon 
in 2021 een bedrag van € 36.613,27 aan giften heeft ontvangen: € 20.000 van Stichting 
Abeltje, € 10.000 van het ParkinsonNet en € 6.613,27 van ‘Vrienden van Symbulon’. Een 
prachtig bedrag. In de loop van het jaar is € 39.000 omgezet naar een Nederlandse, Zuid-
Afrikaanse Randen rekening. Vanaf die rekening is ZAR 688.000 overgeboekt naar de 
Zuid-Afrikaanse Trust rekening. 
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Resultatenrekening 2021 Stichting Symbulon                                                                   
Euro Rekening

Inkomsten Vrienden van 
Symbulon

Powered by  
André Rieu

Donaties 2021 € 6.613,27 € 6.613,27

Stichting Abeltje € 20.000,00 € 20.000,00

Parkinson Congres € 10.000,00 € 10.000,00

Totaal Euro € 36.613,27 € 36.613,27 € 0,00

Saldo 1/1/2021 € 3.812,93 € 3.801,96 € 10,97

€ 40.426,20 € 40.415,23 € 10,97

Uitgaven Vrienden van 
Symbulon

Powered by  
André Rieu

Naar ZAR rekening € 39.000,00 € 39.000,00 ZAR Rekening

Bankkosten € 96,64 € 96,64 Inkomsten Vrienden van 
Symbulon

Powered by  
André Rieu

Totaal Euro € 39.096,64 € 39.096,64 € 0,00 Van Euro rekening ZAR 689.521,95 ZAR 689.521,95

Saldo 31/12/2021 € 1.329,56 € 1.318,59 € 10,97 Totaal  ZAR ZAR 689.521,95 ZAR 689.521,95

Saldo 1/1/2021 ZAR 31,59 ZAR 15,85 ZAR 15,74

ZAR 689.553,54 ZAR 689.537,80 ZAR 15,74

Uitgaven Vrienden van 
Symbulon

Powered by  
André Rieu

Overboeking 
naar Trust ZA

ZAR 688.000,00 ZAR 688.000,00

Bankkosten ZAR 224,08 ZAR 224,08

Totaal ZAR ZAR 688.224,08 ZAR 688.224,08 ZAR 0,00

Saldo 31/12/21 ZAR 1.329,46 ZAR 1.313,72 ZAR 15,74

1



Voor 2022 weten we niet goed wat we mogen verwachten. Covid speelt nog altijd een rol, 
maar het lijkt dat de remmende invloed ervan op zijn retour is. De Begroting 2022 (zie 
tabel) laat zien dat Stichting Symbulon in 2022 zeker kan rekenen op € 1.660 aan giften 
van ‘Vrienden van Symbulon’. Aangevuld met een deel van het eindsaldo van 2021 kan er 
in ieder geval een bedrag van ± ZAR 50.000,- naar Zuid-Afrika worden overgeboekt.


De Resultatenrekening 2021 van de Trust laat zien dat in Zuid-Afrika ZAR 303.500 aan 
donaties is ontvangen. FSBM heeft ruim ZAR 125.000 van Symbulon ontvangen, en het 
Zolani Choir ZAR 1.000. Voor een totaal bedrag van ZAR 438.503,30 (incl. notariskosten 
etc.) heeft de Trust een perceel aangekocht t.b.v. de bouw van een dansstudio.

Begroting 2022 Symbulon Charitable Trust. Vanwege de Covid-19 beperkingen had 
FSBM nog een restbedrag van de donatie in 2021 in kas. Het bestuur heeft zich 
voorgenomen om voor 2022 een donatie van ZAR 125.000 te doen. Daarmee kan FSBM 
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in 2022 een belangrijk deel van haar wensen vervullen. Door Covid zijn er lessen 
uitgevallen en is er minder met de bus gereden, zodat er een batig saldo is voor brandstof  
uit 2021 beschikbaar is voor ritten van en naar Buffelskloof Primary School in 2022. Ook 
zal er weer ZAR 1.000 aan het Zolani Youth Choir worden aangeboden. Daarnaast houdt 
Symbulon een reservebedrag in kas om de komende 3 jaar de verzekering en onderhoud 
van de minibus te kunnen financieren. Tot slot houden we een bedrag van ruim 1 miljoen 
Rand gereserveerd om in ieder geval een begin van de bouw van de studio te kunnen 
bekostigen, zodra de vergunningen daarvoor zijn verleend.
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Dearest Sponsors & Friends of FSBM 

First of all I would like to wish you all a very Happy & Healthy New Year. Here’s 
to a wonderful and much kinder 2022. I’m very hopeful and optimistic as 
always. 

I would like to share with you some of our tremendous events of 2021. Even 
though it was a difficult year, we battled through and came out shining right to 
the end.  

We started January in a very uplifting and positive way, when a sponsor (my 
daughter Bonnie) managed to service 200 children in McGregor with back to 
school utensils. This included rulers, pens, pencils, rubbers, colouring pencils 
and exercise books. As you can imagine the children were thrilled to bits with 
their back to school gifts. We also introduced for the first time a Membership 
scheme for FSB, the children had to register and pay their membership fee of 
R50 for the year. We had about 85 children join and those that couldn’t pay the 
R50 were excused, so in total last year we had about 135 local children and 70 
farm children attending classes at FSBM 

February saw two Guest Teachers from Cape Town come to teach the children 
Hip Hop and Contemporary dance, the children of FSB loved the variety which 
came on the non Ballet days.  

In March our student Milisa Mathiso was awarded a Summer school Scholarship 
with Alonzo King Lines Ballet in San Francisco, unfortunately due to Covid 
restrictions she had to do the course on-line. She has been invited back again 
this year, so we’ll wait and see if she can travel when the time comes around. 
We travelled to Cape Town later in the year to see Milisa perform at Artscape 
Theatre with the Indoni Dance Company, she was absolutely wonderful on 
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In Zuid-Afrika geldt de verplichting om een jaarrekening door een accountant op te laten 
stellen. Net als vorig jaar zullen we dat uiteraard laten doen. Omdat het financieel jaar in 
Zuid-Afrika van 1 maart tot eind februari loopt zal dit verslag pas rond april beschikbaar 
zijn. Mocht u belangstelling hebben om het te lezen, neem dan even contact met ons op. 


McGregor, 5 maart 2022



stage. It was so inspiring for the girls of FSB to realise that their dreams can 
come true with hard work, determination and dedication. Milisa is a superb role 
model for all the children. 
During the months of April and May we worked on our production of Annie the 
Musical. June we took a trip to the beach as a treat for the Senior girls. In July 
we were shut down for a month because of the virus.  

Early August we started work on the SAIBC ( South African International Ballet 
Competiton) I chose seven girls to perform, ages from just six years to fifteen 
years. The three Novices danced a set dance and the four Junior girls learned a 
variation of a well known Ballet. Three did the Peasant Girl from Giselle and the 
other girl did the Fairy from the Enchanted Forest, Sleeping Beauty. We 
eventually got to dance on the stage at Artscape in October. All the girls 
danced solo on a huge stage, they all held their own competing against top 
Ballet dancers from all over the world. It wasn’t about ever winning but to 
empower these young girls to believe that they can achieve anything that they 
put their minds to. Our little eight year old won a weeks intensive Ballet 
scholarship to the Mzansi Ballet school in Joburg for this coming year. All 
expenses paid, we are extremely excited about this trip as it will give us an 
insight to how other schools work and perform.  

End of August saw one of our girls chosen to feature in a Meditation type film, 
this was very exciting the film maker lives locally in McGregor. We are waiting 
for a date to see the end product. She was definitely made to feel the star for 
the day. 

September we were busy with perfecting the SAIBC dances and Annie the 
Musical. We took a trip to Cape Town with seven girls to buy their first pairs of 
Pointe shoes. Watch this space to see how well they do on their toes! Another 
trip to Cape Town to a little business called Le Petit Tutu. There we bought new 
shoes for the competition and the owner made three tiny tutus for our Novices. 
The owner was so kind, she only charged us for the material and made the 
tutus with her love. They turned out beautifully, it was actually her first time to 
make a tutu.  

October was the moment we had been working so hard for, the SAIBC. We 
packed our bags and went off to Cape Town for a week. The girls had a ball, it 
was very tough, they had professional ballet classes every morning at 9 am. 
They learned a lot from seeing the other more experienced dancers, altogether 
it was an amazing experience for us all. One we are hoping to repeat again this 
year in July.  

November it was full on rehearsals for Annie the Musical. In between that the 
Ballet Moms put on a Gala Dinner Fundraiser, for our Seventh Year 
Anniversary. It was a huge success due to the Ballet Moms and the Community 
who turned out to come and dine in our Enchanted Garden. We raised enough 
money to keep the children in bread and peanut butter for two years!  
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December saw the production of Annie the Musical. Once again FSB was the 
talk of the town. The children were amazing as ever. We put on two school 
performances for the local McGregor Primary and Buffelskloof farm school. The 
children loved it. Then there were two evening performances for the McGregor 
community. Again a huge success, we have already started singing, ideas for 
this years production of possibly The Sound of Music.  

To end the year we had a Christmas Party with Santa and Mrs Claus. The 
children were delighted, they each got a water bottle with the logo of First Step 
Ballet on it. To end the year we took thirty seven children to the beach along 
with ten parents, a great time was had by all. Then the baby group were taken 
to a park in Montagu for games and a picnic.  

So that was the year that was, it was tremendous! We achieved such a lot 
through the difficult times. As you can imagine we are all now taking a well 
earned rest before we start all over again for 2022!  

We start 2022 with an amazing Choreographer (she is a legend) next month 
she will turn eighty years old and still has the energy of a twenty year old. We 
are beyond excited to see what piece she will make for seven of our lucky 
Seniors. We hope that we will be able to use this new piece for the SAIBC in 
July. February we have a Ballet star/teacher from Cape Town to do a piece for 
the girls and March holidays sees another teacher coming from cape Town with 
her husband to teach a modern piece. So as you can see business as usual!  

Last but definitely not least I would like to thank you all for your support 
during 2021. We couldn’t do it without your help. We really appreciate your 
loyalty and kindness and most of all we thank you for believing in FSBM.  

There is a huge PS here!  

I almost forgot to mention 2 really exciting projects! The first is that a 
filmmaker is making a Documentary on the girls that entered the SAIBC, we 
wait to see how it all comes together. They followed us for almost 4 months, 
was exhausting at times but all for a good cause. The second project and the 
biggest is that FSBM will be getting their very own dance studio sometime in 
the near future. A place to call home for our FSB students. It’s location is right 
on their doorstep so I can see that we will triple our Membership hopefully by 
this time next year. All thanks to our wonderful Sponsors Symbulon Trust and 
June & Paul Savage.  

So this space you must watch out for. We’ll keep you posted! 

Take care of yourselves and stay safe! 

Best wishes from us all here at FSBM 

Miss Mary & Team  
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