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Het Ubomi Obutsha Centre
Het Ubomi Obutsha Centre (Ubomi
Obutsha betekent: ‘nieuw leven) werd 20
jaar geleden gestart door Amerikanen Don
en Judy Bixler. Zij gaven gehoor aan de
noodkreet van de bevolking van Kwazakhele township in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Sinds 2005 leidt Mark Lawler het
project. Het centrum is sindsdien enorm
gegroeid, zowel in grootte, bereik als mogelijkheden. Ook zijn steeds meer mensen
betrokken bij het centrum, als vrijwilliger of
als deelnemer.
Het Ubomi Obutsha Centre richt zich op
de behoeften van kwetsbare kinderen. Een
slechte leefomgeving, slechte educatie,
slopende en levensbedreigende ziekten,
verwaarlozing, verlating en misbruik maken deze kinderen kwetsbaar. Maandelijks
doen ongeveer 700 kinderen mee aan 19
verschillende activiteiten van het centrum.
Dit wordt mogelijk gemaakt door mensen
die materieel of financieel bijdragen. Ook
lokale medewerkers en nationale en internationale vrijwilligers zetten zich in voor
het centrum.
Doelen
Het Ubomi Obutsha Center is een geregistreerde, op de gemeenschap gebaseerde,
non-profitorganisatie met drie hoofddoelen:
1. De kinderen zo ondersteunen en begeleiden dat ze mentaal in balans zijn en
dat ze waarden en normen en een gezond
karakter ontwikkelen.
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2. Ondersteunen van de sociale, cognitieve
en academische ontwikkeling van risicokinderen.
3. Verantwoord en efficiënt verstrekken
van goederen aan mensen in nood.
Visie en missie
Het Ubomi Obutsha Centre wil dat de
kwetsbare kinderen uit de gemeenschap
zich ontwikkelen tot volwassen mensen met goede waarden en een gezond
karakter, zodat zij burgers worden die in
staat zijn positief bij te dragen aan de
samenleving.
Om dit te bereiken combineert het
centrum vrijwilligerswerk, donaties en
ontwikkelingsactiviteiten om het volledig
potentieel uit deze kwetsbare kinderen te
halen. Zonder hulp lukt dit deze kinderen
niet, omdat ze de liefde, zorg en mogelijkheden missen om ‘het beste uit zichzelf
te halen’.
Motivatie Mark
Zoals hierboven is aangegeven is Mark
Lawler sinds 2005 operationeel manager
van het centrum. Hij zet zich al ruim 15
jaar in voor het centrum. Door zelf fondsen
te werven, probeert hij een inkomen voor
zichzelf te creëren, zodat hij zich fulltime
kan concentreren op het werk binnen het
centrum. Dit vraagt soms opofferingen
van hemzelf en zijn gezin, maar hij doet het
werk nog steeds met veel liefde.

Mark Lawler:
‘Ik wil me inzetten voor onze
gezamenlijke toekomst’

‘Als christen vind ik dat mijn relatie met God zich weerspiegelt in de relatie die ik heb met de mensen om me heen. Ik
kom uit de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika en wil me
niet verschuilen voor het verleden. Ook ík heb geprofiteerd
van een onrechtvaardig systeem, ook al had ik dat op dat
moment misschien niet eens in de gaten. Dit toegeven
is een aanval op je ego. Ik denk dat daarom veel (oudere)
blanke Afrikanen hier liever niet aan herinnerd willen worden.
Het is niet gemakkelijk om toe te geven dat we goedgelovig
waren en in leugens geloofden. Dat we bevoorrechte personen waren in een onrechtvaardig verleden. Dit accepteren
staat voor velen gelijk aan schuld bekennen. Ik zie het niet
als ‘persoonlijke schuld’, wel als een oproep om persoonlijk
verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst samen.
Blank en zwart.
Die verantwoordelijkheid wil ik nemen, hiervoor wil ik me
inzetten. Toen ik dit punt bereikt had, werd ik benaderd om
aan het werk te gaan voor het Ubomi Obutsha Centre. De
timing was perfect. Samen met anderen ben ik op zoek
gegaan naar personen die ons financieel konden ondersteunen. Personen die me wilden helpen om hun vertegenwoordiger te zijn voor de mensen die we voorheen onrechtvaardig behandeld hebben.
Na twee jaar had ik voldoende fondsen verzameld om te
kunnen stoppen met mijn baan in de schoenenindustrie. Na
een jaar nam ik binnen het Ubomi Obutsha Centre de leiding
op me.’
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Programma’s

Binnen het Ubomi Obutsha Centre draaien diverse programma’s. Deze programma’s
zijn onder te verdelen in drie categorieën. Hieronder zetten we de programma’s kort
uiteen.
1. High-riskinterventies
Aan de basis van alle activiteiten in het centrum staat het programma om high-riskfamilies op te sporen en te ondersteunen. Vier vrijwilligers begeleiden in de township systematisch ongeveer 130 van deze families via wijkgerichte zorg. Dit vormt de basis van alles
wat binnen en vanuit het centrum gebeurt. Enkele programma’s zijn vooral gericht op
kinderen uit deze high-riskgezinnen. Zij groeien vaak op in levensbedreigende omstandigheden, waardoor hun persoonlijke ontwikkeling ernstig in gevaar komt. Door de huisbezoeken krijgen de medewerkers van het centrum deze kinderen in het vizier. Zij brengen
de omstandigheden waarin zij opgroeien en de problemen in het gezin in kaart en blijven
dit volgen.
a. Huisbezoeken.
Vier vrijwilligers voeren als ‘maatschappelijk werkers’ huisbezoeken uit. Bijvoorbeeld
omdat er een melding is geweest van bewoners uit de township. Of omdat medewerkers in het centrum problemen hebben gesignaleerd. Of omdat een gezin zelf om een
huisbezoek heeft gevraagd. De vrijwilligers onderzoeken de problemen binnen het gezin
en maken een risicoprofiel. Vervolgens maken zij een plan van aanpak hoe het centrum
het gezin het beste kan helpen. Let wel: de omstandigheden in de township zijn niet te
vergelijken met probleemgezinnen in Nederland. De situatie is vaak veel schrijnender en
nijpender en de hulp basaler en uiteenlopender. Alle bezoeken worden in detail geregistreerd en krijgen een vervolg.
b. Hulp bij de basisbehoeften.
Het Ubomi Obutsha Centre biedt onmiddellijke hulp bij dringende basisbehoeften, zoals
zorgen voor eten en kleding. Of er behoefte is aan eten en kleding inventariseren de
vrijwilligers mede via bovengenoemde huisbezoeken.
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Programma’s

c. Educare
Educare is de dagelijkse kinderdagopvang van het Ubomi Obutsha Centre. Hier worden
ongeveer dertig kinderen opgevangen tussen de twee en vijf jaar. Twee vrijwilligers zetten
zich elke dag in om deze kinderen op een kindvriendelijke manier en in een veilige omgeving zoveel mogelijk te leren. Naast het leren en spelen krijgen de kinderen van Educare
twee maaltijden per dag (ontbijt en lunch) en een kleine snack in de middag. Vóór de
lunch doen ze elke dag een dutje, zodat ze genoeg slaap krijgen.
Door dit dagelijkse ritme, de verzorging, de aandacht en de instructie worden de Educare-kinderen beetje bij beetje voorbereid op de basisschool. Zij krijgen zo een goede basis
om op voort te bouwen. Deze voorbereiding zouden zij thuis nooit krijgen.
d. School Support Programma
Het School Support Programma is in 2013 gestart en ondersteunt kinderen om naar
school te gaan. Zo wordt gezorgd voor hun uniform en de noodzakelijke schoolspullen,
tijdens het hele schooljaar worden deze kinderen begeleid en gemotiveerd. De waarde
van dit project zit hem vooral in de vervolgprogramma’s. Gedurende het jaar wordt via
een aantal toetsmomenten bekeken of de kinderen dagelijks naar school gaan, goed hun
best doen en goed presteren. Zo ja, dan krijgen ze als beloning materiaal dat ze in het
verdere schooljaar kunnen gebruiken. Dit motiveert de kinderen zich goed in te zetten op
school. Het afgelopen jaar zijn met dit project ongeveer 750 kinderen bereikt.
e. Verwijzingen en follow-up
Als het Ubomi Obutsha Centre bepaalde gezinnen of mensen uit deze gezinnen niet kan
helpen, verwijst het centrum door naar instanties die dit wel kunnen.
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2. Open verrijkings
programma’s

De open verrijkingsprogramma’s richten zich op de basisbehoeften van kinderen en
op het ontwikkelen van hun karakters en sociale vaardigheden. Het gaat vooral om
kinderen die door omstandigheden het gevaar lopen de boot te missen. Het zijn open
programma’s. Iedere geïnteresseerde uit het Kwazakhele township is welkom. Het
gaat om de volgende programma’s:
a. Naschoolse programma’s
Het Ubomi Obutsha Centre runt verschillende programma’s voor kinderen en jongeren
tussen de 6 en 19 jaar oud. Alle programma’s vinden één middag per week plaats, na
schooltijd, en worden verzorgd door enthousiaste en gedreven vrijwilligers.
De programma’s zijn onderverdeeld in vier clubs: - De Steps Club (6-9 jaar). - De Peace
Club (10-11 jaar). - De Backpackers Club (12-15 jaar) - De Teen Club (16-19 jaar).
b. Soepkeuken
De soepkeuken van het centrum zorgt drie keer per week voor een voedzame maaltijd
voor kinderen uit de Kwazakhele township. De soepkeuken deelt per jaar ruim 13.500
maaltijden uit, ruim 1200 kinderen maken hier elk jaar gebruik van. De soepkeuken deelt
niet alleen voedsel uit, de medewerkers signaleren ook als kinderen er slecht aan toe zijn
en aandacht verdienen van de interventieteams.
c. Huiswerkbegeleiding
Elke woensdag komen scholieren langs om op het centrum hun huiswerk te maken. Er
zijn dan medewerkers aanwezig om de scholieren uitleg te geven en te ondersteunen.
d. Zondag school
De zondagschool is een activiteit gebaseerd op het christelijke geloof, wat een grote rol
speelt in de gemeenschap. De activiteit duurt wekelijks ongeveer anderhalf uur en wordt
gespendeerd aan bidden, zingen en het bijspijkeren van de bijbelkennis. Daarnaast wordt
ook tijdens deze activiteit goed gekeken hoe het gaat met de kinderen en wordt bekeken
of zij wellicht hulp nodig hebben bij bepaalde basisbehoeften zoals eten of kleding. Bij
deze activiteit zijn alle kinderen uit de gemeenschap welkom.
e. Ready for Succes
Ready for Succes is een wekelijkse bijeenkomst voor tieners waar allerlei levensvaardigheden (life skills) worden doorgenomen en verder ontwikkeld. Speciale aandacht is er
voor toekomstplannen en de ontwikkeling hiervan.
f. Vakantieprogramma’s
Elke vakantie stellen medewerkers een speciaal vakantieprogramma op voor alle kinderen die bij het centrum komen.
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3. Carrière-verrijkingsprogramma’s
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De carrière-verrijkingsprogramma’s richten zich op het bijstaan van de ouders en verzorgers van de kinderen om zo een stabiele woonomgeving te creëren. Een omgeving
waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. Dit varieert van werken in de moestuin tot diverse life-skillsworkshops. Ook huisbezoeken om thuis te ondersteunen,
maken deel uit van deze programma’s .
a. Parenting workshops
Door het jaar heen organiseert het centrum diverse workshops voor ouders. In drie of
vier dagdelen worden dan diverse onderwerpen besproken, bijvoorbeeld de ontwikkeling
van het kind, de rol van de ouder en budgetteren.
b. Groentetuin
Naast het centrum is een groentetuin aangelegd. De groentes uit deze tuin worden
verkocht of gaan naar de soepkeuken. Het werken in de tuin geeft ouders en verzorgers
een doel om actief bezig te zijn voor zichzelf en voor hun kind.

Vrijwilligers

Het Ubomi Obutsha Centre functioneert dankzij de inzet van vrijwilligers. Slechts drie
medewerkers van het centrum ontvangen een salaris: directeur Mark, chauffeur Sam
en projectcoördinator Nondo.
Er werken bijna dagelijks dertien lokale vrijwilligers uit de townschip. Zij krijgen een
onkostenvergoeding (stipendium) van €30,- tot €50,- per maand. Ongeveer veertig
andere lokale vrijwilligers – zowel uit de gemeenschap als daarbuiten – dragen incidenteel bij. Zij ontvangen een symbolisch ‘honorarium’ op basis van aanwezigheid.
Ook komen jaarlijks vijf tot tien internationale vrijwilligers en stagiaires vanwege hun
studie naar het centrum. Zij helpen mee om de dagelijkse programma’s uit te voeren.

1. Medewerkers

Mark (directeur/manager)
Mark is sinds 2005 directeur van het centrum. Het
is altijd zijn passie geweest om mensen die het
moeilijk hebben, een hart onder de riem te steken.
Hij zet zich met veel liefde en gedrevenheid in om
de vele mensen die bij het centrum betrokken zijn,
te helpen en te stimuleren. Mark zorgt ervoor dat
aanvragen voor donaties de deur uitgaan, bepaalt
waarvoor de donaties gebruikt worden en regelt
de gang van zaken op het centrum. Ook probeert
hij buiten Kwazakhele township aandacht voor het
project te krijgen.
Nondumiso (Nondo) Langa (manager)
Nondumiso, of Nondo, is de projectmanager. Zij is
verantwoordelijk voor het regelen van vrijwilligersen programma-activiteiten. Haar taak is overzicht
te houden op alle activiteiten. Ook zorgt zij voor het
uitbreiden en onderhouden van het sociale netwerk
van het centrum. Nondo is altijd aanwezig bij de
huisbezoeken die één keer per week worden gedaan
en geeft regelmatig voorlichting aan moeders.
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Sam Mandlana
Tata Sam wordt gezien als de ‘vader’ van het centrum. Hij zorgt voor de coördinatie van de transporten van bijvoorbeeld donaties, haalt en brengt
kinderen die te ver weg wonen om te lopen en is de
chauffeur tijdens huisbezoeken.
Sekiwe
Sekiwe is de kleuterjuf bij het centrum. Zij heeft in
2013, mede dankzij de Stichting Ubomi Obutsha
Nederland, haar volledige opleiding ‘vroegkinderlijke
ontwikkeling’ afgerond en mag zich gekwalificeerd
kleuterjuf noemen.
Tandi
Tandi is ook kleuterjuf en begeleidt het Educare-programma.
Zusiwe
Zusiwe heeft na een zeer moeilijk leven hulp gekregen van het Ubomi Obutsha Centre. Het centrum
gaf haar zoveel hoop dat zij is gebleven om als algemeen vrijwilliger de andere vrijwilligers te ondersteunen. Ze ondersteunt vooral de dagelijkse clubs.

Vrijwilligers

Funeka
Funeka is samen met Ciki en Chrissy een
van de ervaren maatschappelijk werksters.
Zij houdt rapporten bij over de kinderen,
doet huisbezoeken en signaleert de
behoeften van elk kind, zodat hier goed op
ingespeeld kan worden.

Malume (garden)
Malume houdt elke dag de moestuin goed bij.

Chrissy
Chrissy is samen met Funeka en Ciki een
van de ervaren maatschappelijke werksters. Ook zij houdt rapporten bij over de
kinderen en doet huisbezoeken. Tot haar
taken behoort ook het signaleren van de
behoeften van elk kind, zodat passende
hulp geboden kan worden.

Thozama
Thozama is een belangrijke assistent in
het bijhouden van de dagelijkse administratie. Zij zorgt ervoor dat kinderen en
volwassenen die een programma volgen
in het centrum, worden geregistreerd.
Daarnaast heeft zij allerlei andere administratieve taken.

Mawele
Mawele is de schoonmaakster en zorgt
ervoor dat het centrum elke dag netjes
wordt achtergelaten.

Ciki
Ciki is samen met Funeka en Chrissy een
van de ervaren maatschappelijke werksters. Ook zij houdt rapporten bij over de
kinderen, doet huisbezoeken en signaleert
de behoeften van elk kind. Daarnaast
werkt ze in de soepkeuken.

2. Vrijwilligers
De vaste vrijwilligers worden ondersteund door lokale vrijwilligers, zowel uit als buiten de gemeenschap.
Zij dragen hun steentje bij als dit nodig is.
3. Internationale vrijwilligers
Jaarlijks komt een tiental internationale vrijwilligers (vooral uit Nederland en België) voor een periode van
een of twee maanden naar het centrum. Ook lopen enkele vrijwilligers een studiestage in bijvoorbeeld de
kinderopvang of orthopedie. Zij ondersteunen de lokale vrijwilligers bij het dagelijks werk.
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Resultaten

In 2017 bedroeg de begroting ongeveer €35.000,-. De toegezegde steun in 2018
lag een stuk hoger (€45.000), helaas is deze nog niet nagekomen. Daardoor zijn
de financiële zorgen momenteel groot.
Het is desondanks indrukwekkend wat het Ubomi Obutsha Centre doet en hoeveel
mensen het centrum weet te helpen met een relatief klein bedrag. Ondanks de
karige middelen boekt het centrum bijzondere resultaten. Een greep hieruit:
• Gedurende het jaar voeren medewerkers van het centrum interventieprogramma’s uit in 130 high-riskhuishoudens. In deze gezinnen groeien 462 uiterst kwetsbare jonge kinderen vaak uitzichtloos op.
• In de soepkeuken worden jaarlijks ruim 6.000 maaltijden gekookt voor de kinderen die deelnemen aan de programma’s en activiteiten. Zij ontvangen ook 6.000
snackmeals. De 30 tot 50 kinderen die elke dag aan de programma’s deelnemen,
gaan aan het einde van de middag met een volle maag naar huis.
• De soepkeuken deelt daarnaast ruim 13.500 maaltijden per jaar uit aan gemiddeld
150 tot 200 kinderen.
Het Ubomi Obutsha Centre is een dagbestedingscentrum dat een belangrijke taak
vervult binnen de gezinnen die er het ergst aan toe zijn. Duizenden bewoners zijn
al geholpen door het centrum. Daarmee is het centrum een belangrijke schakel
geworden in het sociale netwerk van de Kwazakhele township.
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