
Het tweede schooljaar in dit prachtige gebouw is half januari van start 
gegaan en omdat ‘fase 2’ nu ook in gebruik genomen is heeft elk van 
de 16 klassen nu een eigen lokaal. Bovendien is er eindelijk ruimte 
voor het praktisch onderwijs en de bewegingsklassen e.d..

Alleen de kantoorruimtes zijn nu nog gepropt in een klaslokaal met 
wat tijdelijke muren ertussen. Heel krap allemaal maar het is voor 
nog maar eventjes. We zijn namelijk gestart met de bouw van ‘fase 
3’. Hierin zullen o.a. komen: de officiële ingang en ontvangstruimte, 
de directrice, secretaresse, remedial teachers, extra toiletten, een 
ziekenkamer (wettelijk verplicht), een zaal voor ouderavonden e.d. 
(boven) dat ook als computerlokaal zal dienen.

Genoeg te doen dus!

We zijn allemaal weer razend druk geweest met van alles 
en nog wat en we brengen jullie graag weer een beetje 
op de hoogte in deze versie. Het past er natuurlijk nooit 
allemaal in maar we doen ons best weer een idee te 
geven.

Veel van jullie volgen Victory4All via social media en 
e-mail-updates. Mocht je nog geen whatsapps of e-mails 
van ons ontvangen, laat het ons dan snel weten via 
info@victory4all.nl of via onze website . De papieren 
nieuwsbrief zoals deze, gaat steeds minder vaak komen 
dus stuur ons snel een berichtje en we zorgen dat je 
voortaan niks meer mist. Jullie betrokkenheid vinden we 
geweldig en we houden je dan ook graag op de hoogte. 
We zijn zo enthousiast over alle ontwikkelingen en de 
vrolijke snoetjes van de kinderen, dat we dat graag 
delen.

De laatste week van februari 2020 willen we een groot feest 
organiseren! King’s College wordt dan officieel geopend. Maar 
niet alleen dat. Ook bij de andere afdelingen wordt van alles 
georganiseerd. En natuurlijk een grootse viering bij de pleeghuizen, 
Noah’s Ark en Rainbow Village in Humandorp. We willen graag een 
keer feestelijk stilstaan bij alles dat tot stand is gekomen en jullie de 
kans geven dat met ons mee te komen vieren.

Shalom Centre bijna klaar!

Rainbow Skills Centre

Lesprogramma

Farming God’s Way

Stroopwafels

Ondernemersplatform
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Bouw van fase 3 King’s College

Save the date! Nou ja, week eigenlijk



Shalom Centre

Peter Krijgsman kwam naar Zuid-Afrika om al zijn kunde 
over groenten verbouwen hier te delen en zich letterlijk in 
het zweet te werken. Samen met de organisatie Farming 
God’s Way heeft hij geholpen om een nieuw project te 
starten dat door een externe organisatie wordt gesponsord. 
Deze organisatie heeft als doel zoveel mogelijk mensen 
die in armoede leven te discipelen en te onderwijzen 
over manieren van groeten verbouwen in droge gebieden.  
Ondertussen is een stuk grond van 600 m2 in ‘Rainbow 
Village’ (naast het Shalom Centre) bewerkt en is er een 
hek geplaatst. Onze lokale medewerker Viwe is naar een 
cursus van de organisatie geweest en zal hopelijk snel de 
eerste oogst binnen kunnen halen. Dit zal de kosten van 
alle maaltijden die dagelijks binnen de organisatie gekookt 
worden, verminderen. Maar er wordt ook verwacht dat er 
nog een aanzienlijk deel verkocht zal kunnen gaan worden.

Shalom Centre: wow!

Farming God’s Way

Peter

Viwe
lokale medewerker

Het bouwproces is bijna afgelopen en wat is het mooi geworden! De 
twee nieuwe ruimtes voor de Rainbow Angels zijn klaar en worden al 
gebruikt. Wat zijn deze kinderen (allemaal meervoudig gehandicapt) blij 
met hun mooie lokalen en speelruimten. Ze hebben zelfs een prachtige 
snoezelruimte en badkamer.

Aan de voorkant is de art studio ook bijna klaar. De kinderen van het 
skills centrum en Rainbow krijgen daar voortaan hun kunstklassen. Er 
is ook een therapieruimte waar counseling en begeleiding gegeven zal 
worden. Daarnaast geeft juf Janny haak- en breilessen.



De jongeren van 
het Skills Centre 
gingen op kamp; 
heerlijk een paar 
dagen eruit met 
een hoop lol en 
prachtig weer!

Armoede dichtbij
Lespakket over armoede in Zuid-Afrika

Verbreed het  
wereldbeeld van uw  
leerlingen door te  
zien, horen en te doen

Ontwikkeld inZuid-Af rika

Groep 
7 - 8

Armoede in andere delen van de wereld kan 
soms best een ‘ver van je bed-show’ zijn. Het 
is lastig om er echt een goede voorstelling bij 
te maken, totdat je het met eigen ogen gezien 
en ervaren hebt. Herkenbaar? Voor kinderen 
is dit niet minder lastig! Daarom hebben wij 
deze lessenserie ontwikkeld. Zodat armoede 
dichterbij komt. 

Door de video’s, theorie en opdrachten over 
de thema’s in deze lessenserie wordt armoede 
zichtbaar en tastbaar gemaakt voor uw leerlingen. 
We houden het niet algemeen, maar zoomen 
in op het dorp Jeffrey’s Bay in Zuid-Afrika. We 
nemen uw leerlingen mee ‘op reis’ naar de 
sloppenwijk en geven een inkijkje in het leven van 
een leeftijdsgenootje. Hoe ziet haar leven, school, 
cultuur en familie eruit, bijna 10000 km verderop?

Pilot
Uw feedback helpt

Rainbow Skills Centre

Wat een enthousiaste groep van 16 jongeren is er dit jaar 
in het Rainbow Skills Centre! Ze genieten enorm van alles 
wat ze daar mogen leren. De leiders daar zijn fantastische 
mensen met ontzettend veel energie die ze met alle liefde 
in deze jongelui investeren. Het is onvoorstelbaar waar de 
jongeren doorheen gaan in hun leven en ze kennen vaak 
zo weinig liefde. Het breekt je hart als je hoort van hun 
thuissituatie, het ontbreken van ouderliefde en het misbruik 
dat van hen gemaakt wordt in allerlei situaties. Ze hebben 
weinig hoop voor de toekomst en dat wat ze op het Skills 
Centre aangeboden krijgen is levensveranderend voor hen. 
Of ze allemaal uiteindelijk een baan zullen kunnen vinden 
is de vraag in een land waar zoveel werkloosheid is, maar 

Zoals we vorige keer al schreven zijn veel Zuid-
Afrikanen tegenwoordig heel blij want zij kunnen nu 
de heerlijke Hollandse stroopwafels kopen! Vanuit het 
Skills Centre is een echte business gevloeid. Een heuse 
stroopwafelbakkerij. Zes jongeren hebben hiermee 
een levensdoel en bron van inkomsten gekregen. Ze 
hebben sinds kort hun eigen prachtige ruimte hiervoor 

en steeds meer winkels, verspreid over 
Zuid-Afrika, hebben deze heerlijke koeken in 
hun schappen liggen dus er wordt hard gewerkt. Het 
kán haast niet dat je dit niet via social media voorbij 
hebt zien komen! (zie: @derkoosterveld op Instagram 
en www.victory4all.nl/stroopwafels . Het is jammer 
dat Derk weer terug naar Nederland gaat maar er is 
gelukkig een geweldige lokale medewerker gevonden 
die de productie en distributie gaat overzien.

Degenen die één december op onze 15-jaar-viering waren weten al dat 17 
scholen van CBO Noord West Friesland in Franker, het door ons ontwikkelde 
lesprogramma over armoede en leven in Zuid-Afrika behandeld hebben. 
De kinderen en leerkrachten waren hier allemaal heel enthousiast over 
en zeggen veel geleerd te hebben. De sponsoracties die de kinderen als 
afsluiting hiervan organiseerden, bracht het fantastische bedrag van 30.000 
Euro op! Iedereen die hieraan meegeholpen heeft willen we heel hartelijk 
danken. Het is door acties zoals deze dat wij hier de verschillende scholen 
draaiende kunnen houden en zo kinderen een toekomst kunnen bieden.

Mocht je ook geïnteresseerd zijn in dit lesprogramma of zou je Victory4All als 
spaardoel op jouw school willen introduceren, laat het ons dan even weten. 

Op dit moment is CBS de Rank in Meerkerk 
hard aan het sparen en school de 
Trekvogel in IJsselstein houdt 11 april een 
sponsorloop en ze hebben ons beloofd 
heel veel rondjes te gaan rennen voor 
de kinderen hier. Ga ervoor jongens en 
meisjes. Jullie zijn kanjers!

Zou je het ook leuk vinden als Johan en 
Astrid meer over Victory4All kwamen 
vertellen op jouw school, bedrijf of kerk, 
stuur dan even een mailtje naar Astrid via 
info@victory4all.com)

Nederlandse scholen

Laat ons weten als je 
geïnteresseerd bent in 

ons lesprogramma.

Lespakket  
over armoede

dat er in hen geïnvesteerd wordt en zij mogen leren dat er 
een Vader is die van hen houdt, maakt alle verschil in hun 
kijk op de wereld. Ze groeien vrijwel allemaal op zonder 
vaderfiguur dus het is soms erg moeilijk voor hen om God 
als die liefdevolle papa te zien die wél van hen houdt. Een 
heel groot doel is hen de ‘normale levenslessen’ te leren 
waardoor het betere burgers zullen worden. Hoe ga je om 
met elkaar, waarom moet je geen drugs gebruiken en niet 
stelen en hoe herken je je emoties en ga je ermee om? 
Allemaal belangrijke dingen die hen vaak vreemd zijn.

Stroopwafelbakkerij



Dat Nederlandse medewerkers komen en gaan is iets waar we maar moeilijk aan kunnen 
wennen. Je bent een tijd zo intensief met elkaar aan het werk dat het altijd lastig is mensen weer 
te zien vertrekken. En nu moeten we afscheid gaan nemen van Derk en Hanka en hun kleine 
mannetje Jeroah.

Zij zijn hier drie jaar geleden met z’n tweetjes gekomen maar nu is de tijd aangebroken dat ze 
hun leven in Nederland weer op gaan pakken. Zij hebben het Skills Centre opgestart en daarmee 
de levens van veel jongeren met een ernstige leerachterstand of beperking, veranderd. Hanka 
had hier de leiding over. En zoals eerder genoemd, is Derk hier vanuit de stroopwafelbakkerij 
gestart. Derk heeft daarnaast aan de marketing en communicatie gewerkt.

De jongeren zijn erg verdrietig dat ze hun helden, van wie ze zoveel liefde ontvingen, zien gaan. 
Dat is altijd het pijnlijke van dit alles maar ... het is niet anders. Gelukkig blijven Sjoerd en Ilse 
hier nog een tijdje om deze begeleiding voort te zetten en er zijn ook twee Zuid-Afrikaanse 
medewerkers gevonden die het Skills Centre voort gaat zetten.

Victory4All heeft een ANBI status.  
Dit betekent dat jouw giften aan 
Victory4All fiscaal aftrekbaar zijn.

POST:  van Leeuwenhoekweg 3
         2964 LJ Groot-Ammers

E-MAIL:    info@victory4all.nl
WEBSITE:   www.victory4all.nl
TELEFOON:   0184 70 02 70

Bedankt voor je steun!

Victory4All
IBAN:  NL72RABO0361852991
BIC:    RABONL2U

Afscheid Derk en Hanka

Wij zijn heel dankbaar dat een groep ondernemers het op zich heeft 
genomen Victory4All te ondersteunen op een unieke manier.

Zij zoeken ervaren mede-ondernemers die hun gegeven talenten en 
(financiële) middelen ook graag inzetten buiten hun eigen bedrijf. 

Zie onze website voor meer info: victory4all.nl/ondernemers

Op 27 juni is er een startbijeenkomst o.a. met Ron van der Spoel. 

Rainbow Village

Aan de binnenkant 
lees je over het Shalom 
Centre, Skills Centre, 
stroopwafelbakkerij en 
groententuin. Dit alles 
is onderdeel van de 
Rainbow Village:

Rainbow Centre

Pleeghuizen

Shalom Centre

Stroopwafels

Groentetuin

Victory4All zou niet zijn wat het vandaag is zonder al die geweldige Nederlanders die zich hier als 
vrijwilliger in komen zetten. Zij zijn enorm enthousiast, zetten zich voor de volle 100% in en zijn voor dit 
alles helemaal afhankelijk van giften van een eigen achterban. Wij zijn trots op en ontzettend blij met ze.

Derk en Hanka, bedankt voor jullie enorme inzet en alles wat jullie betekend hebben!

Sponsor een klas
Voor € 30 per maand sponsor je niet 
één kind maar een HELE KLAS! Volg 
de klas 8 jaar lang d.m.v. filmpjes, 
foto’s en verhalen. Hierdoor kunnen 
wij salarissen en boeken e.d. betalen.

Ga naar victory4all.nl/klas 

Ondernemersplatform

Skills Centre


