
 
 

 Wij kunnen ons succes alleen realiseren dankzij donaties 
van sympathisanten en hulp van onze vrijwilligers. 
 

Om ons werk met de kinderen te kunnen verderzetten, 
hebben we ook uw hulp nodig. Indien u een financiële 
bijdrage wil leveren, kan u kiezen waar uw gift naartoe 
gaat: 
 

Word peetouder - Voor € 300 per jaar voorzien we uw 
petekind van een schooluniform, maandelijkse opvolging 
door een mentor en de mogelijkheid om deel te nemen 
aan uitstapjes, kampen en andere educatieve activiteiten 
binnen het BIA-programma.  
 

Sponsor het huiswerkklasproject, een assistent-
leerkracht of een ander educatief project – Als u uw 
steun geeft aan een educatief project, draagt u echt bij tot 
de educatieve ontwikkeling van onze achtergestelde    
jongeren. U zal regelmatig informatie ontvangen over het 
verloop van de huiswerkklas, de assistenten of andere 
projecten. 
 

Sponsor het studiebeurzenprogramma - In geval van een 
vrije gift voor het studiebeurzenprogramma sturen wij u 
regelmatig een update over de voortgang en de resultaten 
van de studenten aan hogescholen en universiteiten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indien u wenst bij te dragen aan een specifiek project,     
verwijzen we u graag naar de onze contactperso(o)n(en). 
Deze kan u terugvinden op de ommezijde. Als groeiende 

organisatie zijn we altijd op zoek naar nieuwe ideeën, 
dus ook hiervoor kan u ons contacteren. 
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Steun ons! 

België 

 

Arlette & Georges De Smul 
R. Dalechamplaan 4 
1200 Brussel, België 
Tel/Fax: +32 (0) 27 706 916 
GSM: +32 (0) 49 612 2361 

België en Zuid-Afrika 

 

Lieve & Remi De Backer 
Cell: +32 (0) 47 528 3873 
remi.de.backer@telenet.be 

Zuid-Afrika 

 

Isabelle De Smul – Brink 
P.O. Box 1674 
Plettenberg Bay 6600 
Zuid-Afrika 
Tel:  +27 (0) 44 533 6271 
GSM: +27 (0) 82 857 2345 
isabelle@borninafrica.org 

Nederland 
 
Chantal Van Summeren 
cvansummeren@hotmail.com 

Samen maken we een verschil! 

Onze missie is om gevormde, onafhankelijke en 
succesvolle jongvolwassenen te laten          

fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. 
Dit willen we doen door educatieve en sociale 
ondersteuning te bieden aan schoolgaande 

kinderen en jongvolwassenen uit achtergestelde 
gebieden in de Bitou-streek in Zuid-Afrika. 

Fiscaal attest in België (vanaf €40) en  
in Zuid-Afrika. ANBI– status in Nederland sinds 2017! 

Wij kijken uit naar uw bericht! Neem gerust contact op als u 
meer informatie wenst, als u wil sponsoren of als u 
peetouder wilt worden. 
 

Indien u graag als vrijwilliger uw steentje wil bijdragen, 
neem dan een kijkje op onze website en vul het online for-
mulier in. 



Educatieve projecten 
Educatieve projecten 
Hier volgt een kort overzicht van de projecten die        
momenteel lopen: 
 

• assistent– leerkrachten die aan het werk zijn in de lagere 
scholen van Wittedrift, de Crags en Harkerville; 

• huiswerkklassen waar kinderen hulp krijgen met        
schoolprojecten en begeleiding bij hun huiswerk. 

• mentorsessies waarin kinderen samen leren over relevante 
sociale thema’s; 

• zwemlessen, computerlessen, spreken voor publiek,     
tuinieren, kunst- en life skills lessen; 

• het Dream in Africa project waarmee we elke maand de 
droom van twee kinderen laten uitkomen. 

 

Wat is Born in Africa? 
Born in Africa (BIA) is een Zuid-Afrikaanse non-profit    
organisatie (NPO) die de educatieve ontwikkeling wil   
stimuleren van kinderen met een kansarme achtergrond 
uit de achtergestelde gebieden in het Bitou-district in de 
Westkaap. Door betere kansen te creëren voor jongeren 
in het schoolsysteem en op de arbeidsmarkt, willen we de 
huidige toestand van sociale en economische crisis ver-
beteren. 

Om deze missie te vervullen, heeft Born in Africa een  
drievoudige strategie ontwikkeld: 
 
Academische ondersteuning – Dit omvat studiebeurzen, 
huiswerkklassen, studiebegeleiding en 
loopbaanbegeleiding voor al onze leerlingen, evenals 
studiebeurzen voor studenten die verder studeren. 
 
Sociale ondersteuning – De kinderen in ons programma 
krijgen individuele mentorbegeleiding en nemen deel aan 
thematische sessies in kleine groepen. 
 
Life skills – Born in Africa organiseert kampen, uitstappen, 
allerlei extra curriculaire activiteiten en workshops voor 
alle kinderen in het programma. 
 

In 2019 ondersteunt Born in Africa 32 studenten in het 
studiebeurzenprogramma. We geven hen financiële en 
sociale steun, en ze worden ondersteund door mentoren. 
Met uw steun kunnen we hun toekomst nog beter        
verzekeren!  

Studiebeursproject 

Wat is Born in Africa? Ontmoet enkele van onze studenten... 

Abigail Gouws studeerde in 2018 met 
schitterende punten af van Wittedrift 
High en was vastberaden over haar 
studies, want ze wil dokter worden! 
Abigail werd toegelaten aan de 
opleiding Geneeskunde in januari 2019 
en studeert sindsdien aan de Universi-
teit van Stellenbosch. Binnen 6 jaar 
hebben we een dokter in de familie! 

Wanneer onze leerlingen graad 12 beëindigd hebben, 
krijgen ze de kans om verder te studeren aan een 
hogeschool of universiteit, afhankelijk van hun            
studiekeuze en schoolresultaten. We doen beroep op 
plaatselijke ondernemers om dit 
avontuur te steunen door onze studen-
ten aan een job te helpen nadat ze zijn 
afgestudeerd. Maak kennis met enkele 
van onze opkomende talenten: 

Anesipho heeft een enorm grote 
interesse in wetenschappen en 
besloot daarom Chemie te studeren. 
In 2019 ving ze de Bacheloropleiding 
aan bij de Universiteit van Graham-
stown. 

 
Ragne Cloete studeert voor leerkracht lager 
onderwijs aan Varsity College in Port Elizabeth. 
Lesgeven is haar droom en ze is vastberaden 
haar doel te bereiken! 

Geneeskunde 

Chemie 

Taal– en letterkunde 

Algemene 
Bachelors Roxanne Loggenberg en Zanda Gigi 

wilden respectievelijk ergotherapie en 
rechten studeren. Door plaatsgebrek in 
de universiteiten, was dit echter niet 
mogelijk. Door eerst een algemeen  
Bachelor diploma te behalen, kunnen zij 
nadien hun droom- opleiding aanvatten! 

Danelle Majavie studeert Rechten aan de 
universiteit van de Westkaap  

Onderwijs 

Terence Van Wyk is gepassioneerd door 
talen en koos daarom voor de Bachelor– 
opleiding Taal– en Letterkunde aan de 
Universiteit van Stellenbosch. 


