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Cheque voor Jabulani Kids 
Zimbabwe

door Rob Klaassen

Vrijdag 23 december was het voor basisschool Martin Luther King in Maartensdijk een 
feestelijke dag: een jaar van intensief bezig zijn met activiteiten voor de Stichting Jabulani KIds 

Zimbabwe kon worden afgesloten met de overhandiging van een cheque 
van 1250 euro en werden de activiteiten letterlijk afgerond. 

De actie had tot doel een opera-
tie aan beide handen van Innocent 
Fana dichterbij te brengen. Namens 
de Stichting nam een blije Hilda 
van der Stok de cheque in ont-
vangst. Met de cheque is de helft 
van het geld voor de operatie bin-
nen gekomen.

Stichting 
De Stichting Jabulani Kids steunt 
het King George VI (KGVI) cen-
trum in Zimbabwe. Bij het KGVI 
centrum wordt onder meer reva-
lidatie, huisvesting en lager- en 
middelbaaronderwijs gegeven 
aan kinderen uit heel Zimbabwe. 

Deze kinderen zijn tussen de drie 
en achttien jaar en lichamelijk ge-
handicapt of slechthorend. In dit 
centrum wonen meer dan honderd 
kinderen. Elke dag voegen zich nog 
eens tweehonderd kinderen bij om 
onderwijs te kunnen volgen. 

Innocent Fana
Het project van de Martin Luther 
Kingschool richtte zich specifiek 
op een leerling Innocent Fana. In-
nocent is een wees, woont, reva-
lideert en gaat naar school in het 
KGVI. 
Door een aandoening zijn beide 
handen van hem vergroeid. Met 

een operatie kunnen zijn handen 
wat meer recht worden gezet. Hij 
kan ze dan beter gaan gebruiken 
bij het eten, schrijven e.d. In iedere 
klas is voor deze actie de foto van 
Innocent opgehangen met daarbij 
een collectebus waarmee gespaard 
kon worden voor de operatie. 

In de collectebus kwam dus al het 
geld dat werd gespaard en waar 
ook het geld van diverse acties in 
kwam. Zo is in de loop van het jaar 
een band met Innocent ontstaan. Ie-
dereen hoopt dat met de hulp van 
dit geld Innocent in 2017 zal kun-
nen worden geopereerd.  

Nieuwe 
basisschooldirecteuren

Twee van de huidige basisschooldirecteuren van scholen, behorend bij 
Delta, hebben afscheid genomen en zijn inmiddels opgevolgd: Guusta 
van Wijk was vanaf 1985 directeur van de Michaëlschool in De Bilt en 
is m.i.v. 1 januari 2017 met deeltijdpensioen gegaan. Zij zal daarna nog 
ongeveer twee dagen per week besteden aan bovenschoolse taken t.b.v. 
stichting Delta. Op de Michaëlschool zal Henriëtte van Amerongen de 
nieuwe directeur worden.

Corry de Rooij heeft de afgelopen 15 jaren leiding gegeven aan Patio-
school De Kleine Prins in De Bilt en is per 1 januari 2017 met pensioen 
gegaan om zich o.a. te kunnen gaan storten op haar carrière als kunst-
schilder. Zij wordt opgevolgd door Aram Tonus.

(Martin van Veelen)

Kindervoorstelling 
Schimmentheater Licht in het Donker speelt vrijdag 6 januari van 
14.00 tot 16.00 uur ‘De Vierde Koning’. Een toepasselijke voorstel-
ling op Driekoningen in Beerschoten De Holle Bilt 6 in De Bilt voor 
kinderen van 5 - 10 jaar. Het verhaal gaat over de twaalf dagen van 
Kerstmis tot Driekoningen: de reis van Caspar, Balthasar en Melchior, 
de drie koningen die een heldere ster volgen, om de nieuwe Koning te 
vinden. Poele de beer droomt dat hij ook de ster volgt en dan… wordt 
hij zelf de vierde koning en hij wenst…

Na de voorstelling krijgen alle kinderen een cakeje. In drie cakejes 
is een boon verstopt. Wie een boon heeft, krijgt een koningsmantel. 
Onder het zingen van een Driekoningenlied gaan de kinderen naar de 
workshop. Daar maken ze een ster met daarin uitgeknipt hun wens 
voor het nieuwe jaar. Als afsluiting mogen ze hun ster laten zien in 
het theater. Reserveren kan bij de infobalie van het paviljoen of tele-
fonisch 030 - 6913291

Kerstkoeken voor Dijckstate
Donderdag 22 december hebben 
Brigitte van der Heijden en Nelleke 
Reitsma (vrijwilligers van Bakpret 
Maartensdijk) een Kerstkoeken-
workshop in Dijckstate Maartens-
dijk gegeven. De kinderen van 
Bakpret hebben de zelfgebakken 
Kerstkoeken versierd en gevuld met 
professionele chocolade ganache. 
In samenwerking met Mens De Bilt 
en door sponsoring van Jumbo Fa-
renhorst en Bakkerij Bos heeft deze 
workshop plaats kunnen vinden. Zo-
wel de kinderen als de bewoners van 
Dijckstate hebben er van genoten.

Sfeervolle kerstviering 
Centrumkerk en Julianaschool

De kerstviering die dominee Bene-
dikte Bos en schooldirecteur Ella 
Prins op zaterdag 24 december aan 
het eind van de middag op het gras-

veld tussen Centrumkerk en Juli-
anaschool hadden georganiseerd 
werd massaal bezocht. De sneeuw 
waarop de dominee gehoopt had 

kwam er niet, maar de dienst was 
er niet minder sfeervol om. In de 
levende kerststal naast het podium, 
met Maria, Jozef  en de wijzen uit 

het oosten, zorgden vier schapen 
voor fraaie bijgeluiden. Het ka-
merkoor en de kindercantorij met 
leerlingen van de Julianaschool 
stonden onder leiding van Seline 
Loef. Blazers van de Koninklijke 

Brassband Utrecht begeleidden de 
liederen. Er was glühwein, choco-
lademelk en wat lekkers voor de 
kinderen. De lantaarns en kaarsen 
in glazen potjes zorgden voor een 
passende sfeer. [GG]

Hilda van der Stok van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe heeft zojuist 
de cheque ontvangen van Arjan Dam, plaatsvervangend directeur van de 
Martin Luther King-school.

De koeken werden van een mooie 
kerstwens voorzien en huis aan 
huis uitgedeeld aan de bewoners 
van Dijckstate. (foto Henny van der 
Heijden)

De levende kerststal.Kerstliederen bij de intredende duisternis.


