
Dat de kinderen van King’s College veel talenten hebben is wel duidelijk. 
Maar dat ze het ook nog eens voor elkaar kregen om alle 335 tegelijk een 
flashmob te doen, mag toch wel een bijzondere prestatie heten.

Dit was tijdens het bezoek van Jopie Vos, de moeder van Johan. Het 
was prachtig om al die mooie, in rode uniformen gestoken kinderen, 
vol overgave te zien dansen. Het was een groot feest dat ons allemaal 
vervulde met warmte en trots.

Tijdens de rondleiding werd ‘Ouma Vos’ ook nog eens in elke klas verrast 
met een zelfgemaakte tekening of brief en ‘Grade 6’ liet zelfs een eigen 
gemaakt lied (rap) horen. Vol trots lieten ze allemaal hun nieuwe klassen 
zien.

Dit bewijst maar weer eens dat King’s College niet zomaar een school 
is maar dat de leerkrachten hun best doen om schoolgaan voor deze 
kinderen, die in hun leefomgeving vaak zoveel ellende meemaken, tot 
een groot feest te maken. Het is bewezen dat kinderen die genieten van 
school ook betere schoolresultaten tonen.

Op 1 mei 2003 zetten we onze eerste voorzichtige stappen in 
hulpverlening in Jeffrey’s Bay en Humansdorp. We hadden toen nooit 
kunnen denken dat het uit zou groeien tot wat het vandaag is! We 
zijn heel dankbaar dat God ons en al die mensen die Hij op ons pad 
bracht, wil gebruiken om kinderen in armoede hoop te geven. 

Op 1 juni was het Skills Centre even een feestzaal en hebben we met 
alle medewerkers teruggekeken op de afgelopen jaren. Dat was een 
hele groep mensen bij elkaar! Na een spel, worship en wat speeches 
genoten we van heerlijk eten dat door de jongeren van het Skills 
Centre klaargemaakt was.

Op zaterdag 6 oktober willen we dit ook graag in Nederland vieren. 
Iedereen is van harte welkom van 19.30 tot 21.30 in gebouw De Poort, 
Polderlaan 1 in Oud-Beijerland.

Uitnodiging

Harvard studenten
Een groep studenten van Harvard universiteit 
(USA) bracht een vluchtig bezoek aan King’s 
College. Het project heeft hun harten diep 
geraakt. Weer thuis hebben ze diverse 
inzamelingsacties geregeld die duizenden 
dollars op hebben geleverd.
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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

Onze postbus is vervallen!

Elfde container
Ondertussen is de elfde container met 
hulpgoederen aangekomen. Ook deze zat weer 
vol met heel waardevolle schoolmeubelen, 
hulpmiddelen voor de Rainbow Angels, sport/
gymnastiektoestellen, digiborden en nog veel 
meer. We willen iedereen die zich hiervoor 
ingezet heeft enorm bedanken. Het is altijd weer 
een heel karwei waar heel wat bij komt kijken. 

nieuwsbrief

King’s College doet flashmobKort 
nieuws

Na ruim 9 jaar als trouwe medewerkster van het 
kantoor in Nederland, heeft Heleen de Hoop besloten 
haar carrière in de zorg voort te zetten. Zij deed de 
afgelopen 9 jaar de administratie vanuit het kantoor 
van Drukkerij v.d. Perk in Groot-Ammers. 

Bedankt Heleen, je inzet was geweldig! Je hebt veel 
betekend voor Victory4All Projects en we gaan je 
missen. We wensen je veel succes voor de toekomst.

Heleen bedankt!

USA groep
NCC kerk uit Washington DC bracht ook dit jaar weer een bezoek met een 
groep enthousiaste mensen. Een gezamenlijke worshipavond in de Rainbow 
zaal (Skills Centre) was één van de hoogtepunten.

Stroopwafels in Zuid-Afrika
Binnenkort kunnen inwoners van Jeffrey’s 
Bay en Humansdorp, naast de poffertjes, 
ook genieten van de Hollandse lekkernij 
stroopwafels. Derk heeft met de jongeren van 
het Skills Centre een klein bakkerijtje opgezet 
en een plaatselijk restaurant heeft hen ruimte 
gegeven om ze te mogen verkopen. Dank 
aan o.a. Markus & Markus Stroopwafels en 
Biologischverpakken.nl voor hun sponsoring!

Waar wij bezig mee zijn? 
Benieuwd waar wij op dit moment mee 
bezig zijn hier in Zuid-Afrika?

Bekijk het op victory4all.nl/nu 

Nu

Natuurlijk ging ‘Ouma Vos’ langs alle scholen.



Shalom Centre

Aan de overkant van de straat waar Rainbow school, het Skills Centre 
en de drie pleeghuizen staan, is een groot gebouw aangekocht. We 
ontvingen een geweldige gift waarmee de aankoop én een groot 
gedeelte van de verbouwing betaald konden worden. Helaas was er 
hier en daar wat tegenstand (we zouden er bijna gewend aan raken...) 

waardoor de renovatie wat langer duurt dan we gehoopt hadden. Deze 
valt ook duurder uit dan berekend was en daardoor is nog een bedrag 
van 47.000 euro nodig.

De Rainbow Angels, kinderen met een ernstige lichamelijke en/of 
geestelijke beperking, kunnen bijna niet wachten om te verhuizen 
naar hun nieuwe mooie lokalen, snoezelruimte, behandelruimte en 
badkamer. Er zal ook ruimte zijn voor meester Jaap en zijn kunstenaars 
en andere activiteiten. 

Een enthousiaste groep mensen van de PKN gemeente uit 
Heerjansdam, kwam helpen om de nieuwe ruimtes voor Rainbow 
Angels sneller open te kunnen krijgen. Er is geschilderd, gordijnen 
genaaid en een mooie ‘voelwand’ gemaakt. Zij hebben twee weken 
lang de handen uit de mouwen gestoken en er ook voor gezorgd dat 
de kinderen een geweldige tijd hadden. Ze zijn ook met een groep 
kinderen op een kamp geweest.

Groep uit Heerjansdam  
voor Shalom Centre 

Recycle-knutselen

Op de verschillende scholen wordt veel aandacht 
besteed aan recycling. Omdat dit een concept 
is dat in Zuid-Afrika nog in de kinderschoenen 
staat worden ook de ouders hierin opgeleid. Naar 
aanleiding hiervan was er een knutselmiddag van 
recyclebare materialen georganiseerd, speciaal 
voor de ouders van de kindjes van Noah’s Ark Playschool. Dit was een groot succes! 
Er werd heel veel gelachen, banden onderling werden hierdoor versterkt en de mooiste 
creaties werden daarna tentoongesteld. Activiteiten als deze, dagen de ouders uit om ook 
thuis eens met hun kinderen te knutselen.

Ook op Rainbow doen ze hun recycle-duit in het 
zakje; daar werd een heuse trashy-fashion-show 
gehouden. Een modeshow waarbij een echte jury 
was. De kinderen en ouders, die mee hadden 
geholpen, glommen van trots!

Zeven jongeren met een beperking die elke dag training ontvangen 
in het Rainbow Skills Centre hadden de wens zich te laten dopen. 
De dienst waarin ze door Derk gedoopt werden, was een groot feest. 

Naast het les krijgen in verschillende belangrijke vaardigheden 
waarin ze hopelijk in de nabije toekomst een baan kunnen vinden, 
leren ze hoeveel God van hen houdt. Derk en Hanka wijzen hen 
dagelijks op hoe ze een relatie met Hem kunnen hebben. Dit is 
belangrijk voor hen want door de familie en omgeving worden ze 
vaak gezien als uitschot en onbelangrijk. Het is echt een openbaring 
voor hen om te ontdekken dat God er ook voor hen is en een plan 
met hun leven heeft.  

Dopelingen Prachtige speeltuin

Twee weken lang hebben de Nederlandse timmermannen hard gewerkt 
en het resultaat mag er zijn. Vooral de jongste kinderen van de Grade R en 
Grade 1 klassen genieten enorm van de prachtige speeltuin die gebouwd is. 
Natuurlijk is deze geheel in de stijl van het kasteel. Bedankt mannen, jullie 
inzet wordt gewaardeerd.

Op de website is een leuke clip hiervan te zien: victory4all.nl/speeltuin

De bouw van de tweede helft van het prachtige ‘King’s College’ kasteel loopt 
voorspoedig. Terwijl alle kinderen les krijgen in het gedeelte dat al klaar is, 
waar genoeg plaats is gemaakt door klaslokalen in tweeën te delen en wat extra 
noodlokalen op het schoolplein te plaatsen, gaat de bouw van de rest van de 
nodige schoollokalen gewoon door. 

We zijn heel dankbaar dat er steeds weer in de nodige financiën wordt voorzien. 
Er is nog een flink bedrag nodig en we zijn dan ook blij te kunnen melden dat 
Wilde Ganzen weer toegezegd heeft de donaties die nog gedaan gaan worden, 
met 50% te verhogen. We hebben elke Euro/Rand/Dollar enorm hard nodig. 

Maak daarom uw gift over op onze Victory4All bankrekening 
NL72RABO0361852991 o.v.v. Wilde Ganzen actie 2018.0075

Alvast hartelijk dank voor alle hulp op deze manier. 

Hun werk zie je hieronder:

speeltuin 1

speeltuin II

Fase twee schiet al aardig op

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 
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