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Beste vrienden,
We vernemen dat er in BelaBela verder gewerkt en gedacht wordt. We zien hier dat Cecile nog nauw met
hen verbonden is en dat zal hen zeker steunen. Dat blijkt ook uit de brief van Nancy, die Cecile opvolgde.
Cecile schrijft ook haar eerste brief vanaf de thuisbasis. We hopen dat dit de eerste mag worden van een
lange reeks in voortdurende, diepe verbondenheid tussen Vlaanderen en BelaBela.
De redactie

Enkele fragmenten:
Dag lieve vrienden,
Intussen ben ik iets meer dan twee volle maanden terug in Vlaanderen. Met de nodige aanpassing begin ik
stilaan met mijn voeten op de grond te landen. Het was en is helemaal niet gemakkelijk om zomaar de
knop om te draaien en terug te beginnen. Er is zoveel veranderd in België sinds mijn vertrek in 1982. Het is
pas als je voor langere tijd terugkomt dat je veranderingen opmerkt. Eventjes overwippen elk jaar brengt je
niet tot het besef dat er veel veranderd is want je doet geen enkele inspanning om je aan te passen. Je
vertrekt toch terug na enkele weken maar deze keer was het helemaal anders.
Maar uiteraard vliegen mijn gedachten nog steeds naar Zuid-Afrika en naar BelaBela.
Ik wou jullie graag allemaal nog eens van harte bedanken voor jullie ondersteuning in de voorbije jaren en
hoop hierbij ook dat jullie BelaBela verder het nodige duwtje in de rug geven. Dat, uiteraard op
voorwaarde dat ze het werk daar verderzetten en ons verder berichten over alles wat hen bezighoudt.
Nancy beloofde me dat ze wat zou schrijven. Ze hield woord. Haar briefje vind je hieronder.
Heel veel liefs voor jullie allemaal,
Cecile

Vrienden van BelaBela,
Het is bijna 3 maanden geleden dat Cecile in BelaBela vertrok. Haar vertrek heeft een grote leegte
nagelaten in de organisatie. Haar kennis en ervaring worden heel erg gemist.
De organisatie heeft heel wat uitdagingen gezien sinds Cecile vertrok maar het maakt ons blij jullie te laten
weten dat we het allemaal kunnen behartigen. De werknemers zijn heel gemotiveerd en positief en zetten
hun beste beentje voor om het legaat dat Cecile ons naliet verder te zetten en dit niettegenstaande de vele
hindernissen op onze weg. Het is bemoedigend te zien hoe ze allemaal werken als een team en sommigen
zelfs goeie leiderschapskwaliteiten vertonen. Omwille van deze nieuwe ontwikkeling was ik in staat om
meer werk te delegeren zodat ik kan werken om meer fondsen te vinden voor de organisatie. Het is goed
om te ervaren dat terwijl je je concentreert op iets de rest van het werk verder doorgaat.
Vriendelijke groeten,
Nancy

