
 

   21 april 2013 

 

Beste vrienden,       

Graag willen we in deze nieuwsbrief speciale aandacht geven aan het 

belangrijke werk, dat Bulelwa Panda verricht voor IAM. Zij is locatiemanager 

van het IAM project “Ithemba Lam” (Mijn Hoop), het opvangcentrum in 

Guguletu bij Kaapstad. In haar privé leven en werk neemt Bulelwa vol 

overtuiging stelling tegen het toenemende geweld tegen zwarte lesbiennes. De 

staf van IAM is niet alleen in hun diepe bewondering voor Bulelwa en andere 

zwarte lesbiennes die hun leven, ongeacht een harde homofobische context, 

trots blijven leven. Fotografe Julia Gunther heeft als onderdeel van haar project 

“Trotse vrouwen van Afrika” een serie interviews en foto’s gemaakt van 

zwarte lesbiennes in de townships Gugulethu en Khayelitsa. Bulelwa werd ook 

geportretteerd. Doel was om meer mensen hier kennis te laten maken met de 

moed van deze vrouwen en om zo solidariteit te bevorderen met LGBTI 

mensen. Tussen 19-30 maart jl was er een uitstalling van Gunther’s fotoserie 

“Rainbow Girls” in de galerie “WIFI” in Amsterdam.  

  
Bulelwa  (foto uit “Rainbow Girls”)                     Opvangcentrum “Ithemba Lam”  

 

Solidariteit tegen geweld! “Een voor allen en allen voor een”:  
 

Op 2 februari jl. werd in samenwerking met organisatie “Free Gender” een 

demonstratie georganiseerd om te protesteren tegen de nieuwe golf van geweld 

gericht op zwarte lesbiennes in townships. En er werd specifiek aandacht 

gevraagd voor verbeteringen van de manier waarop de politie te werk gaat in 

deze zaken. Ongeveer 100 mensen namen deel aan deze 5km lange optocht 

door de straten van Gugulethu.  

De optocht startte vlakbij “Ithemba Lam” en had als eindpunt het politiebureau 

van Gugulethu. Een Zweedse filmploeg heeft opnames gemaakt om zo 

internationaal een bijdrage te leveren in de strijd tegen homofobisch geweld.  

 

    
“Ongerechtigheid jegens één is ongerechtigheid jegens allen”: de oproep tijdens  protesttocht in 

Gugulethu op 2 februari 2013 

 

Het blijft van nationaal en internationaal belang, dat stemmen blijven opgaan 

tegen het aanklagen en ontmaskeren van zogenaamde “corrective rape” jegens 

zwarte lesbiennes.  

Bulelwa werd tijdens de demonstratie geïnterviewd en toen haar gevraagd 

werd naar het nut van protesteren, antwoordde ze met passie. Want ze merkt, 

dat het wel degelijk zin heeft en helpt om het publiek bewust te maken, 

samenwerking van de politie te bevorderen en ook om solidariteit te kweken 

rond het in Zuid-Afrika gevoelige thema van seksualiteit in een homofobische 

samenleving.  

Bulelwa laat ook zien dat solidariteit verder gaat dan demonstreren alleen. 

Solidariteit is geen leeg woord in de dagelijks gang van zaken bij “Ithemba 

Lam”. Haar optreden afgelopen 23 maart getuigt van solidariteit in woord en 

daad. Lindeka Stulo, een van de LGBTI mensen die in het verleden tijdelijk 



 

opvang vond in “Ithemba Lam”, kwam aankloppen om hulp. Zij was verkracht 

door mensen van Gugulethu, die zij kende. Na een mislukte poging om via het 

politiebureau hulp te krijgen kwam Lindeka naar “Ithemba Lam”. Bulelwa 

kwam meteen in actie door Lindeka te steunen en mee te nemen naar 

“Thuthuzelac clinic”, dat is toegerust voor verkrachtingsslachtoffers.  Hier 

werd medisch hulp geboden en onderzoek gedaan door de politie. Lindeka 

werd gedurende het proces bijgestaan door Bulelwa en later naar familie 

gebracht. Bij vervolg bezoeken werd duidelijk dat IAM degelijk een rol kan 

spelen in het bijstaan van LGBTI mensen die slachtoffer zijn van geweld. Zo 

zal Bulelwa zich blijven inzetten om Lindeka en haar familie bij te staan met 

praktisch hulp en psychosociale ondersteuning.  

 

IAM is trots op mensen zoals Bulelwa en blijft -met menskracht, aandacht en 

tijd- investeren in projecten als “Ithemba Lam”, omdat ze concreet uitdrukking 

geven aan onvoorwaardelijke solidariteit, die nodig is in een zich verhardende 

samenleving. Zie de website van IAM voor meer informatie: http://iam.org.za/   

 

Nieuws van het SBPK bestuur 
Als we een verhaal horen, zoals dat van Bulelwa’s werk en toewijding, dan 

zijn we nog gemotiveerder om het werk van IAM ook in 2013 weer van harte 

te ondersteunen.  

Financiën: Ter financiële verantwoording voegen we de kascontrole van 2012 

bij. Uiteraard kunt u voor meer details terecht bij het bestuur.  

 

Met een vriendelijke groet voor u allen, ook namens IAM 

Hantie Kotzé (voorzitter SBPK) 

 

KASCONTROLE  door G.P. Boddeke: op 15 maart 2013,  te Uithoorn  heb ik 

de rekeningen 6991707 en 434151203 van de Stichting Bijzondere Pastoraat 

Kaapstad, Postbus 534, 1420 CA Uithoorn over het jaar 2012 gecontroleerd. 

De mutaties op deze rekeningen geven geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen.  

 

Van de mutaties vermeld ik hieronder de samenvatting t.w.: 

ONTVANGSTEN in het jaar 2012: 
Van donateurs     €   3.560,00 

Van de Corine Stichting, Zeist   € 18.000,00  

Kerken & Diaconieën     €   5.652,82 

Totaal      € 27.212,82 

UITGAVEN over het jaar 2012: 

Overmaking naar IAM *   €33.500,00 

Kantoorbehoeften/onkosten nieuwsbrieven €     366,99 

Kosten postbus     €     169,40 

Bankkosten     €     294,88 

Lidmaatschap Kamer van Koophandel  €       24,08 

Totaal      € 34.355,35 
 

Saldo ING 6991707 per 31 dec. 2011  €   1.910,83 

Saldo ABN 434151203 per 31 dec. 2011 € 19.029,51 

      € 20.940,34 

Ontvangsten jaar 2012    € 27.212,82 

      € 48.153,16 

Uitgaven jaar 2012    € 34.355,35 

Saldo per 31 december 2012   € 13.797,81 

 

 

Saldo ING 6991707 per 31 dec. 2012  €   2.900,36 

Saldo ABN 434151203 per 31 dec. 2012 € 10.897,45 

TOTAAL     € 13.797,81 
 

*De ontvangst en de besteding van het bedrag € 33.500,- dienen zoals gebruikelijk door IAM  

vanuit Zuid-Afrika te worden verantwoord met hun geauditeerd jaarverslag.     

 

Dankzij de bijdragen van onze donateurs, onder wie particulieren, kerken, 

diaconieën en stichtingen, heeft de SBPK in 2012 een bedrag van €33.500,- 

overgemaakt aan  IAM.   

We zijn u zeer erkentelijk voor alle steun!  

 

Als uw adres gewijzigd is, als u de nieuwsbrief digitaal wilt krijgen of als u 

geen post meer wilt ontvangen, laat ons het weten.  Alvast onze dank. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het bestuur:  

Ds. Hantie Kotzé, Spakenburgstraat 42, 1107 WS Amsterdam 

Email: h.p@inter.nl.net; tel: 020-6185853 
Het postadres en bankdetails van de stichting zijn: 

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad 
Postbus 534, 1420 CA Uithoorn 

ABN-Amro 43.41.51.203, of ING  699.1707 

http://iam.org.za/
mailto:h.p@inter.nl.net

