
Beste donateurs van het project ‘I Protect Me’ in Zuid-Afrika,  

 

Na het overwinnen van een aantal hindernissen heeft dan toch afgelopen februari heeft de 

train-de-trainer plaatsgevonden in Kaapstad.  N.a.v het bezoek van Monica, Megan en Chris 

in de zomer van 2016 heeft Monica een trainingsopzet gemaakt voor de train-de-trainer en 

een lesopzet voor de training die de preventiewerkers aan de leerlingen gaan geven. Verder 

zijn er scholen benaderd en organisaties in Zuid-Afrika die mee wilden werken aan de train-

de-trainer. De hele organisatie was een hele klus voor Monica vanuit Frankrijk. In Zuid-Afrika 

heeft Randall, in samenwerking met Monica, Chris en Megan, daar ook veel in gedaan. 

Monica zou tijdens de Train-de-trainer een deel van de training geven, maar haar 

gezondheid liet dat niet toe. Ze was ernstig ziek en moest in Frankrijk blijven. Gelukkig gaat 

het nu weer een stuk beter met Monica. Na een buikoperatie en een lange tijd in 

ziekenhuizen is ze sinds vorige week weer thuis en knapt ze langzamerhand weer op. 

Ondertussen hebben Randall, Chris en Megan al het werk opgepakt en kon de train-de-

trainer toch doorgaan. 

De partnerorganisatie in Zuid-Afrika, Masithembele (actief o.a. in de HIV/Aidsbestrijding), is 

actief geweest in het werven van mensen die geschikt zijn om de train-de-trainer te volgen. 

Ook het bestuur van ‘I Portect Me’ was daarin actief. 

Uiteindelijk hebben 6 vrouwen zich aangemeld voor de train-de-

trainer, evenals Randall en Cindy uit de Oostkaap, (Port 

Elizabeth), Mina (betrokken bij de oprichting van IPM), een 

vrijwilliger en 3 vrouwen die voor I Protect Me al trainingen 

gaven op de basisscholen, namelijk Jolene, Avril en Koliswa) 

 

De train-de-trainer werd gegeven door Chris en Megan. Daarnaast hebben verschillende 

mensen hun deskundigheid gedurende een dag ingezet. Zoals: een hoofdmedewerker van 

het Local Social Work, iemand van de lokale politie en een lokale welzijnswerker betrokken 

bij de gemeenschap.  

Randall heeft me een verslag van de train-de-trainer gezonden. Hieronder een samenvatting. 

Maandag werd gestart 

met kennismaking en 

presenteerde I Protect Me 

zich, evenals 

Masithembele en de 

sociaal werker, zodat de 

preventiewerkers meer 

inzicht kregen in hoe IPM 

werkt in samenwerking 

met Masithembele. 



De sociaal werker gaf informatie over welke problemen er spelen in de gemeenschap, wat er 

nodig is in de buurt en waarom het zo belangrijk is om samen te werken met de lokale 

autoriteiten.  

Tijdens deze eerste dag is er vooral aandacht besteedt aan het zelfbewust- zijn van de 

deelnemers, evenals aan de eigen weerbaarheid.  

 

 

Zelfverdediging was ook een onderdeel van het programma.  

 



Dinsdag en woensdag lag het accent op informatie over de scholen. De politie gaf een 

presentatie, waar iedereen op kon reageren. Daaruit rees niet bepaald een florissant beeld 

op van de dagelijkse gang van zaken op de scholen. In deze townships zijn de scholen ‘high 

risk’ scholen, waarbij misdaad aan de orde van de dag is. Seksueel geweld en verkrachtingen 

vinden dagelijks plaats in en om school. Gangsters, meiden en jongens, zijn actief in school. 

De directeur en de leraren weten wat er speelt in school, maar kunnen weinig doen voor de 

leerlingen die slachtoffer zijn. Meiden zijn soms ‘eigendom’ van de jongens. Als ze niet 

precies doen wat de jongens doen, dan worden ze bedreigd of verkracht na schooltijd. Over 

deze problemen is uitgebreid gesproken, zodat iedereen zich bewust is van wat voor klimaat 

er heerst op de scholen, waar straks de training gegeven zal worden.  

 

 

Daarbij speelt dat veel preventiewerkers ook 

onverwerkte ervaringen hebben met (seksueel) 

geweld. Door middel van oefeningen en 

gesprek is daar aandacht aan besteed.  

Zo wilde op de derde dag één van de 

deelnemers die tot dan toe weinig gezegd had 

iets vertellen over haar eigen ervaringen, maar 

ze kon alleen maar huilen. Ze vertelde: “ Er is 

nooit naar mij geluisterd als ik wilde vertellen 

wat mij overkomen is en nu weet ik niet wat ik moet met alle aandacht die jullie voor me 

hebben en kan alleen maar huilen.” Het was voor haar een enorme overwinning om toch 

haar verhaal te vertellen en niet alleen voor haar, maar voor alle deelnemers was het 

belangrijk. De belangrijkste les van de derde dag was dan ook: ‘ken de school en ken jezelf.’ 

Donderdag en vrijdag: 

Deze dagen is de inhoud van de lessen aan de leerlingen aan de orde geweest, evenals de 

opbouw van de lessen en wat je de leerlingen mee wil geven en hoe je dat kunt doen. Hierbij 

zijn de handboeken gebruikt die Monica met al haar passie gemaakt had in Frankrijk het 

afgelopen jaar! 

 



 
 

Op donderdag zijn alle preventiewerkers naar een school geweest en hebben daar gekeken 

naar een les. Naderhand zijn de lessen besproken en ge-evalueerd.  Op vrijdag hebben de 

preventiewerkers zelf een les gegeven.  

 

 
 

Toen bleek dat ze al snel contact met de leerlingen hadden en vol enthousiasme de les 

konden geven. Aan de orde kwam: stevig staan, stemgebruik en hoe je ‘nee’ kunt zeggen. 

Zaterdag was de laatste dag van de train-de-trainer. Iedereen gaf een reflectie op zichzelf en 

een terugblik op het geleerde. Iedereen ontving een 

certificaat.  

 

 

 



Randall schrijft in zijn verslag: ‘Het was een bijzondere, intensieve week! We hebben heel 

veel geleerd! Het was een week waarin we gelachen hebben, gehuild en veel plezier met 

elkaar. Iedereen bedankt die deze week mogelijk gemaakt heeft.’ 

 

Al met al zijn er dertien mensen, 12 vrouwen en een man, getraind om op het voortgezet 

onderwijs trainingen aan leerlingen te geven. 

De nieuwe preventiewerkers met nog weinig ervaring gaan eerst meelopen en trainingen 

geven in het basisonderwijs voor enkele weken, zodat ze ervaring opdoen om vervolgens 

met de wat meer ervaren mensen, zoals Megan en Avril mee te lopen in het voortgezet 

onderwijs. De laatste stap is dan om zelfstandig trainingen in het VO te geven. Om te 

monitoren hoe de lessen verlopen zal de leerkracht na iedere les een formulier invullen. 

Daarin zal aangegeven worden hoeveel leerlingen bij de les waren, wat er aan de orde kwam 

en hoe de les verliep. 

De preventiewerkers gaan de komende 9 maanden voor 15 dollar per dag lesgeven in de 

scholen. Geld wat o.a. door de crowdfunding in Nederland bijeengebracht is! Geweldig voor 

de leerlingen die de training gaan volgen, maar ook 

voor de preventiewerkers. Het is voor hen een kans om 

een inkomen te verdienen. 

Al met al ben ik heel blij dat de train-de-trainer 

uiteindelijk gegeven is. Ik vind het geweldig wat 

Monica, Randall, Chris en Megan voor elkaar gekregen 

hebben! En heb bewondering voor alle deelnemers aan 

de train-de-trainer. Een training als dit volgen is niet 

niks en daarna op de scholen aan de slag, vraagt kracht 

en moed!  

Ook wil ik jullie, donateurs, bedanken voor jullie bijdrage, support en geloof in dit project! 

Vriendelijke groeten,  

Marieke van Veen 

Ps, en toch nog even: mocht je nog een financiële bijdrage willen leveren: 

https://iprotectmesouthafrica.org/ 

 

 


