
U kunt helpen!

Andre Jansen - Netherlands
info@ajansen.nu
+31681137295 

Guy Stubbs - South Africa
stubbsguy@gmail.com
+27824541028

Bankgegevens 

Nederland
IBAN: NL66 RABO 0366 8016 51
T.n.v.: Stichting Masibambisane
O.v.v. ChildVision Academy

Deze stichting is ANBI-geregistreerd. 
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Leraren zijn de échte 
opbouwers van 

Zuid-Afrika,

We willen in één jaar 35 Early Childhood Development 
(ECD) studenten opleiden zodat ze leren om zichzelf te 
helpen, hun centra en hun gemeenschap. 

Door deze opleiding worden direct 1.000 kinderen 
geholpen met hun schoolwerk, krijgen ze een 
volwaardige maaltijd, en worden ze mentaal en 
geestelijk gevoed door hen Hoop te bieden en een 
betere toekomst. 

Voor € 75 krijgt een kind zorg van een holistisch 
opgeleide en bekwame leraar. Zo investeert u in de 
toekomst van honderden kinderen die deelnemen 
aan de programma’s in de centra!

Sponsor een kind
€ 75,-   (R 1.200)

Sponsor een leerkracht 
€ 2.500,- (R 40.000)

Sponsor een trainingsblok 
€ 19.000,- (R 300.000)

Sponsor de volledige cursus 
€ 75.000,- (R 1.200.000)

train

35 
leraren

en help

1000
kinderen

in

1 
jaar

maar 95% heeft geen 
formele opleiding gehad!



Om kinderen een kans te kunnen bieden, willen 
we in 2020 vijfendertig mensen opleiden uit zes 
verschillende centra waar kwetsbare kinderen zorg 
krijgen. Child Vision Academy biedt een 1-jarige 
opleiding (waarin 4x een lesblok van 3 weken). Deze 
opleiding bevat de volgende onderdelen:

Leraren opleiden tot 
rolmodellen naar 
Gods bedoeling

Child Vision Academy helpt wees- en/of kwetsbare 
kinderen door leraren op te leiden om holistische zorg 
te verlenen. Er wordt gekeken naar de mens als geheel 
om in alle aspecten nood te verlichten: lichamelijk, 
mentaal en geestelijk. De gebruikte methode is 
gebaseerd op langdurige betrokkenheid, ervaring 
en onderzoek. Uitgangspunt is verandering door 
navolging: mensen worden in staat gesteld hun leven 
te veranderen, met de gaven en talenten die God hen 
heeft geschonken.

Als christenen zijn we geroepen om te zorgen voor 
kwetsbare mensen, en dus ook kinderen! Wij kunnen 
niet voor iedereen zorgen maar we kunnen anderen 
toerusten om zichzelf te helpen én te zorgen voor 
mensen in hun omgeving die hulp nodig hebben.

Early Childhood Development (ECD) 

Deze geaccrediteerde opleiding biedt kennis en 
vaardigheden voor de ontwikkeling van jonge kinderen, 
waarin cultuur en individuele behoeften (inclusief 
beperkingen) een grote rol spelen. De opgedane 
bekwaamheid is toepasbaar binnen verschillende 
contexten en raakt de gehele context vh kind. 

Management en Administratie

Studenten leren informatie efficiënt te beheren en 
leren verder een uitgebreid scala aan vaardigheden, 
waaronder management, financieel beheer, technologie 
(o.a. computerapplicaties) en communicatie.

Genereren van eigen Inkomsten

Studenten leren inkomsten te genereren met als doel 
zelfredzaam worden. Er wordt aandacht gegeven aan 
bijvoorbeeld fondsenwerving en microkredieten.
 

Spaargroepen Opzetten 

Binnen het systeem van spaargroepen leren de 
deelnemers te sparen in een gezamenlijke pot. De leden 
kunnen hieruit een bedrag lenen voor een afgesproken 
termijn, wat ze vervolgens terugbetalen met rente. Zo 
kunnen ze én blijven investeren én tegelijkertijd ook 
sparen. Bovendien leren ze samenwerken voor het 
gemeenschappelijk belang.

Praktisch Toepasbaar Bijbelonderwijs

Dit programma is ontworpen zodat Bijbels onderwijs 
aantrekkelijk is en interactief met liedjes, rijmpjes, 
spelletjes en memorisatie.
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