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De Ronde van Nederland – 'een stukkie fietsen'                               

Van dinsdag 28 juni tot en met zondag 3 juli 

aanstaande zal de eerste editie van de Ronde van 

Nederland worden gereden. De Ronde van 

Nederland is een fietstocht van een aantal vrienden 

(m/v) over 6 dagen door Nederland. In totaal zal er 

ruim 1.200 kilometer worden afgelegd. Het is niet de 

bedoeling dat het een grootschalig evenement 

wordt. Het aantal deelnemers zal beperkt blijven tot 

zo'n 12 deelnemers. Ondanks het beperkt aantal 

deelnemers is er wel sprake van een heel 

professioneel routeboek én een professionele site (www.rondevannederland.org – 

daar kunt u ook het routeboek bekijken, zeer de moeite waard!) 

De initiatiefnemers hebben een interessant afwijkend sponsor idee bedacht. 

Bedrijven kunnen hun logo gratis op de website plaatsen (met doorklik naar eigen 

site). Ook wordt het logo geplaatst in het routeboek. De enige voorwaarde is dat het 

betreffende bedrijf na (een succesvolle) afronding van de tocht een bijdrage 

overmaakt naar Stichting Thembalethu. De bijdrage mag volledig naar eigen inzicht 

worden ingevuld. Stichting Thembalethu is blij met dit initiatief – u weet: alle 

beetjes helpen! 

Alle huidige sponsoren worden van harte uitgenodigd om ook contact op te nemen 

met de initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben Stichting Thembalethu laten 

weten dat huidige donateurs hun logo ook zondermeer kunnen plaatsen. Stichting 

Thembalethu hoopt dat dit voor haar donateur-bedrijven een leuke idee is en dat zij 

daarmee ook iets terug te kan doen naar haar donateurs. Voor vragen en/of 

opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de initiatiefnemers via de website of 

rechtstreeks met GertJan Veenhof via boomveenhof@hotmail.com. 

Stichting Thembalethu wenst de deelnemers heel veel succes met de 

voorbereiding en heel veel fietsplezier!  

 

 

 

 



Laatste nieuwsupdate/bezoekverslag Gerard 

Gerard Janssen en John Verhagen, een vriend van Gerard, zijn weer voor een aantal 

weken naar Zuid-Afrika geweest en hebben veel gedaan voor Stichting Thembalethu 

Home Based Care in Schoemansdal, 10 km. voor de grens van Swaziland. Hannes 

Pieters, de man waar Gerard altijd mee samenwerkt, was er niet omdat zijn moeder 

overleden was, Gerard en John hebben zijn werk ook gedaan. Hannes is een man 

die al jaren werkt voor Thembalethu, hij zorgt met name voor eten en kleding en 

medicijnen, neemt Aids-testen af en verzorgt de zieke mensen. 

  

Op vrijdag wordt er altijd eten gebracht naar Orlando, een plek in Komatipoort, waar 

mensen wonen die gevlucht zijn uit Mozambique. Daar wordt eten gebracht dat 

bestaat uit millipap, kippennekjes en uien, voor de kinderen een appel. Het was er 

erg droog waardoor er minder gewassen waren, de mensen lijden echt honger. De 

boeren hebben minder personeel nodig vanwege de droogte dus is er een grote 

werkeloosheid.  

  

 

 

  

 

Blok B is een plaats tussen Naas en Tonga. Hier hebben we een kidsclub gebouwd 

die nu ingericht is. Het is de vierde kidsclub gebouwd door donaties van 

Thembalethu Nederland. Een kidsclub is een gebouw 

waar kinderen na schooltijd naar toe gaan, ze krijgen 

daar huiswerkbegeleiding en als er geld is, een 

warme maaltijd, dat is niet zo vanzelfsprekend want 

veel kinderen krijgen maar 1 of 2 keer in de week 

warm eten. We hebben van sponsoren uit Nederland 

geld gekregen om deze kidsclub in te richten. Er is 

elektriciteit aangelegd en gas, er zijn tafels en stoelen 

gekocht, gasfornuizen, potten, pannen en bestek. 

Er zijn twee vrouwen aangenomen die elke dag 

koken voor ongeveer 50 kinderen. Ook is het voor 

de kinderen fijn om samen te zijn want veel 

kinderen zijn wees en hebben geen moeder die 

hen opvangt. 

 

 



  

                      
 

Er zijn ook weer schooluniformen gekocht, ook heel belangrijk, op deze manier 

werken we mee aan een toekomst voor de kinderen. Naar school gaan is daar alleen 

mogelijk als je in het bezit bent van een schooluniform, voor veel kinderen is daar 

geen geld voor. 

 

 
 

 

Er is nog een kidsclub in Tonga waar geen eten was. Thembalethu Nederland gaat 

ook hier het eten en drinken verzorgen. Het gebouw 

wordt elke dag tot 

14.00 uur  gebruikt 

als creche, daarna 

wordt het gebruikt 

voor na-schoolse 

opvang voor 

ongeveer 30 

kinderen. De bedoeling is om beide kidsclubs uit 

te bouwen.  

  

 

In de omgeving van Naas, Tonga en Blok B zijn veel arme gezinnen, we delen 

zoveel mogelijk eten en kleding uit. We hebben met 

giften vanuit Nederland kleding kunnen kopen voor 

zeker 300 kinderen.  

In deze omgevingen zijn veel mensen die lijden aan 

Aids, wel meer dan 50%, ze krijgen wel medicijnen 

maar het is ook belangrijk dat ze goed te eten 

krijgen. Er zijn veel kindgezinnen, kinderen van 13-

14 jaar die voor broertjes en zusjes moeten zorgen 



omdat de ouders zijn overleden aan Aids, ze wonen 

veelal in krotten van huisjes, onze wens is te zorgen 

dat ze een goed huisje krijgen met traliedeuren voor de 

beveiliging en een eigen toilet, zeker voor de zieke 

mensen. We hebben tot nu toe met de hulp uit 

Nederland al 46 huisjes kunnen bouwen en al veel 

toiletten kunnen plaatsen,  maar er is nog veel meer 

nodig. 

  

 

 

Als we daar zijn is er wekelijks een vergadering met Thembalethu Zuid-Afrika en de 

mensen van Thembalethu Nederland,dit is belangrijk voor een goede samenwerking. 

In april a.s.gaan Gerard en Frieda weer voor een tijdje naar Zuid-Afrika om te 

helpen.Er gaat een moeder mee met haar 3 dochters, het is altijd fijn dat mensen 

vanuit Nederland het project zien zodat ze een goede indruk krijgen van 

Thembalethu Zuid-Afrika. 

 

 

Website 

Op de website is het gemaakte verslag van John Verhagen 

toegevoegd. Leuk om te lezen hoe onze hulp door een 

ander ervaren word. 

 

 

E-mail 

Ivm een volgend werkbezoek zal onze email tijdelijk niet 

meteen gelezen en beantwoord worden. We hopen op u 

begrip hiervoor.  
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