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Nieuwsbrief deelnemers BR 2014 Sinethemba 

 

 

Inleiding  

 

Het is bijna zover ! Van 25 oktober tot 2 november gaan we met ruim 40 

deelnemers op pad naar Zuid-Afrika.  

Wij sturen u bij deze enige praktische informatie, do’s & don’ts.  

Deze, andere zaken en gedetailleerde projectinformatie kunt u ook vinden op 

www.mzamomhle.org Deze website zullen we tijdens ons verblijf in Kaapstad 

dagelijks updaten. Leuk voor thuis, sponsors, vrienden en familie.  

 

Praktische zaken 

 

Zorg zelf voor: 

- Paspoort minimaal 1 mnd. geldig na terugkomst ! 

- Pinpas met Werelddekking  

- maximaal 1 koffer pp, max. 23 kgs. Voor details zie: www.klm.com  

- Annulerings- reis en ziektekostenverzekering incl. dekking voor 

vrijwilligerswerk in het buitenland 

 

Bent u gezond en heeft u de in Nederland gebruikelijke inentingen gehad dan 

hoeft u waarschijnlijk verder niets. Bij twijfel adviseren wij u uw huisarts en/of 

apotheek te raadplegen.  

Bij verlengd verblijf buiten de West Kaap denk aan vaccinaties: www.lcr.nl 

 

Do’s: 

Zorg zelf voor: 

- Hoofddeksel (denk aan het verbranden van je nek !) 

- Zonnebrand 

- Stevige (hoge) schoenen, 

- Meerdere paren goede werkhandschoenen  

- Werkkleding: lange mouwen en lange broek 

- Humor & Flexibiliteit 

http://www.mzamomhle.org/
http://www.mzamomhle.org/
http://www.klm.com/
http://www.lcr.nl/
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Don’ts: 

 

Giften: Graag beperken tot educatief (stevig) speelgoed en kinderschoenen.  

SVP. geef je eventuele giften  alleen in handen van het Schoolhoofd. Zij kent de 

individuele behoeften, kan zo scheve ogen voorkomen en een bijkomend voordeel 

is dat het speelgoed op deze manier op het kinderdagverblijf blijft. 

 

Online inchecken voor de heen (en terug) vlucht. 

 

We hebben, op verzoek, gekeken om ons als groep te laten inchecken, maar 

gezien de hoge kosten hiervan afgezien. Ons advies is als u incheckt een plaats 

te kiezen in het vliegtuig zo voorin als mogelijk is.  

E-Tickets worden tijdig door of namens ons aan u gemaild.  

U kunt dan dus ZELF on-line inchecken op www.klm.com 

max. 30 uur voor vertrek: 10.05 uur 's morgens op 25 okt. 2014 

Vluchtnummer KL 597 

 

Meet & Greet:  

 

Schiphol Vertrekhal 1 bij de KLM balie(s) uiterlijk om 07.30 uur aanwezig zijn. 

Mocht u te laat komen (ik kan het mij niet voorstellen, maar je weet maar nooit) 

bel dan even met Hanneke Zwaan +31 6 28346001 

    

In Kaapstad worden wij opgevangen door onze tourleaders Jasmin & Neil 

Johnson.  

 

Globaal weekschema 

 

Za 25   Reis naar Kaapstad 

Zo 26  o:  Bezoek KDV & rondleiding Township 

  m:  Ontspanning & Teambuilding 

Ma-Vr    Handen uit de mouwen 

   Bezoek KDV’en 

Vr 31  m:  Gezamenlijke Lunch & Overdracht 

Za 01 o+m: Naar eigen inzicht 

  a:     Diner & Vertrek  

http://www.mzamomhle.org/
http://www.klm.com/
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Globale dagindeling maandag t/m vrijdag 

 

07.45  Vertrek Best Western Cape Suites Hotel - www.capesuites.co.za 

08.00 Pick-up KLM Crew hotel    

08.30 On site Sinethemba 

12.00 Lunch ter plekke 

16.00 Vertrek naar hotel 

16.30 Drop-off KLM Crew 

16.45 Best Western Cape Suites 

19.00 Diner 

 

Suggestie voor activiteiten ex-curriculum op zaterdag 01 nov. 2014  

- Robbeneiland 

- Shark Cage Diving Hermanus 

- Whale Watching Hermanus 

- Cape Peninsula Tour 

 

ivm. reserveringen graag opgeven per mail aan Jasmin Johnson: via 

jasmin@ukubonaafricatours.co.za 

Nb. Table Mountain doen we bij mooi weer tijdens de bouwweek 

 

De uitdaging 

 

De aannemer is in mei begonnen met de bouw. Het dak zit er inmiddels op.  

We gaan (veeeeeel) schilderen; binnen- en buitenmuren. Een deel van het hek 

wordt onder leiding van Eveline Bouwkamp aan de binnenkant voorzien van 

vrolijke muurschilderingen, die wij ook gaan beschilderen.  

 

http://www.mzamomhle.org/
http://www.capesuites.co.za/
mailto:jasmin@ukubonaafricatours.co.za
mailto:jasmin@ukubonaafricatours.co.za
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Daarnaast willen we de muren van de conciërge woning opmetselen, evenals de 

entree en de zandbak. Een redelijk vol programma, maar we staan dan ook elke 

dag met gemiddeld ruim 40 m/v ‘on site’. Wij hebben er èn zin èn vertrouwen in 

dat u deze uitdaging tot een goed uiteinde gaat brengen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact & Informatie: 

 

St. Mza: www.mzamomhle.org (voor en tijdens de bouwreis ) 

Mail:  info@stichtingmzamomhle.nl 

Tel:  06 54282262 tot 24 uur voor vertrek 

 

De project locaties zijn te vinden via onderstaande link: 

Project Locations 

 

Volg ons op www.mzamomhle.org 

Gedurende de bouwreis zullen wij aan het eind van elke bouw dag een korte 

indruk op de website plaatsen zodat de thuisblijvers ons kunnen volgen.  

Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze nieuwsbrief doorzet naar uw 

achterban. 

 

Namens het bestuur 

 

Rob Serné 

voorzitter@stichtingmzamomhle.nl 

Yes You CAN ! 
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