
 

Kerstmaaltijd voor kinderen Kurland  
 
Ver weg van Nederland, helemaal aan de zuidkust gelegen aan de Tuinroute van Zuid-Afrika 
ligt een klein arm dorpje, genaamd Kurland Village. Hier wonen ongeveer 6000 mensen, 
waarvan 3000 kinderen. Er is 1 basisschool in het dorp, genaamd The Crags Primêr. Andere 
basisscholen en middelbare scholen liggen op minstens 20 kilometer rijden van Kurland 
Village. 
 
Er is weinig werk voor de bewoners van Kurland Village, meer dan 50% van de inwoners is 
werkeloos. Daardoor zijn er veel problemen, gaat een groot deel van de kinderen niet naar 
school en is er vaak geen geld voor voedsel. Sinds de strenge COVID-19 restricties vanaf 27 
maart is in Kurland Village de werkloosheid alleen maar toegenomen en daarmee is de 
armoede ook verergerd. Heel veel dorpelingen hebben geen inkomen en ook geen spaargeld 
om families te onderhouden. Dit zorgt voor een grote vraag naar voedselvoorziening. 
 
De Nederlandse stichting Friends of Kurland  heeft sinds begin april toestemming gekregen 
van de lokale COVID-19 commissie om het rugbyclubhuis te gebruiken voor het opzetten van 
een dagelijkse soepkeuken. Elke dag, al 9 maanden lang, worden er honderden maaltijden 
gemaakt in het rugbyclubhuis en bij 2 distributiepunten uitgegeven. De dames van de 
soepkeuken, de lokale heldinnen, zorgen dat er goede en gezonde maaltijden gemaakt 
worden met genoeg groente, proteïne en koolhydraten. 
 
 

 
 
 

http://www.friendsofkurland.nl/


 
 
 
Stichting Friends of Kurland 
De Stichting Friends of Kurland is opgericht door Marc Schoon, eigenaar van reisbureau 
Madiva Travel. Samen met local en oud politieagent Pieter Janse van Rensburg wordt het geld 
dat via zijn reisbureau Madiba Travel bij de stichting terechtkomt, zorgvuldig besteed aan 
lokale projecten die Marc met zijn medewerkers en Pieter coördineert.  
Het doel van de stichting is om het dorp Kurland Village en zijn inwoners en met name de 
kinderen en jongeren te helpen, ter ontwikkeling en verbetering van het welzijn van het dorp 
en haar inwoners. 
Voor de lockdown is de stichting al jarenlang betrokken bij het verstrekken van voedsel, de 
lokale rugbyclub, netbal voor scholieren, Lien’s crèche voor de jongste kinderen en veel meer. 
Sinds april gaan noodgedwongen alle financiële middelen naar de soepkeuken en het ziet er 
naar uit dat dit zeker nog een tijd zal duren. 
 
Kerst in Kurland 
Er is helaas geen geld om de kinderen een kerstcadeau of een speciaal Kerstmaal te geven. De 
dames van de soepkeuken willen heel graag een heerlijke maaltijd samenstellen om zo de 
kinderen uit het dorp een beetje te verwennen met Kerst. Hiervoor is wel financiële hulp nodig 
uit Nederland. 
 
Het jaarlijkse goede doel van de Sint Jozefschool waarvoor de kinderen een kerstknutsel 
maken en aan u verkopen is dit jaar ‘Friends of Kurland’.  
Op woensdag 16 december krijgen de kinderen hun kerstknutsel mee naar huis voor de prijs 
van €3,50. Hiervoor gebruiken we Schoolkassa wederom. Vergeet u a.u.b. niet deze kleine 
bijdrage te voldoen. Het is immers voor een goed doel.  
 
Help ons om de kinderen uit Kurland Village een heerlijke kerstmaaltijd te geven samen met 
hun familie. Elke euro die wordt gedoneerd gaat direct naar het dorp en  is een warme maaltijd 
waard. Alle hulp en donaties zijn niet alleen enorm welkom, maar ook gewoon meer dan 
nodig!  
 
Ook kunt u direct de stichting extra steunen: 
https://www.geef.nl/nl/actie/dagelijkse-soepkeuken-in-kurland-village/donateurs 
Of op rekening NL89ABNA0611039982 ten name van Stichting Friends of Kurland. 

 

https://www.madibatravel.nl/
http://www.friendsofkurland.nl/
https://www.geef.nl/nl/actie/dagelijkse-soepkeuken-in-kurland-village/donateurs


 

 

 

 


