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“Een student 
wat op ons 
kampus 
honger ly, is 
een te veel.”
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#MOVE4FOOD

Boodskap vanaf die 
Senior Direkteur

Om nie te weet waar jou volgende maaltyd vandaan gaan kom nie, 
is ’n werklikheid vir talle Suid-Afrikaners – ook universiteitstudente. 
Voedselonsekerheid op ons land se kampusse geniet min aandag, 
waarskynlik weens die opvatting dat mense wat aan ’n universiteit studeer, 
bevoorreg is en hulle basiese behoeftes dus gedek is.

Karen Bruns Senior Direkteur: Ontwikkeling en Alumni-betrekkinge
Die jammerlike werklikheid is dat universiteitstudente met onvoldoende 
toegang tot bekostigbare en voedsame kos ’n algemene verskynsel in Suid-
Afrika is, en die Universiteit Stellenbosch (US) is geen uitsondering nie. 
Daar word beraam dat minstens 30% van die land se universiteitstudente 
óf voedselonsekerheid ervaar óf gevaar loop om dit te ervaar.

Voedselonsekerheid behels meer as om ’n maaltyd oor te slaan; dit 
omsluit ’n duisternis faktore – byvoorbeeld wanvoeding, vetsug en 
onvoldoende gevarieerdheid in ’n persoon se dieet. Honger tas studente 
se vermoë aan om hulle bes te lewer, dit verbreek hulle konsentrasie en 
dreineer hulle energie weg van hulle studies na kommer oor waar hulle 
volgende maaltyd vandaan gaan kom.

Die US het met die studenteleiers van 2018, 2019 en 2020 beraadslaag 
om verskeie inisiatiewe te loods om voedselonsekerheid op ons kampus 
deur middel van studentgedrewe fondswerwing aan te vat. Ons wil 
daarmee die prent van hongersnood onder US-studente verander. Ons 
noem hierdie veldtog #Move4Food.

Die veldtog was nog altyd en is steeds daarop ingestel om bewustheid 
oor die vraagstuk te skep, die stigma verbonde aan hongersnood uit te wis 
en ons gemeenskap saam te snoer op ’n manier wat daarvan sal getuig dat 
ons saamstaan.

Danksy julle – ons skenkers – kan ons ons studente se menswaardigheid 
op ’n betekenisvolle manier help opbou en hulle gesondheid en onderrig 
ondersteun. Hierdie impakverslag sit die sleutelsuksesse van #Move4Food 
uiteen en illustreer hoe jou skenking elke dag ’n verskil in die lewe van US-
studente maak. Jou ondersteuning is ook ’n kragtige toonbeeld daarvan 
dat jy daartoe verbind is om jongmense se lewe en ons land se toekoms 
te transformeer.

Ons is diep dankbaar oor jou bondgenootskap met die US en oor die 
sleutelrol wat jy vervul om ons studente sukses te laat smaak.

Karen Bruns
Senior Direkteur: 
Ontwikkeling 
en Alumni-
betrekkinge
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#Move4Food – Wat behels dit?
Die US het die #Move4Food-
fondswerwingveldtog in Augustus 2018 geloods 
met die oogmerk om fondse in te samel 
waarmee ons inisiatiewe vir voedselsekuriteit aan 
die Universiteit oor die drie jaar vanaf 2019 tot 
2021 volgehou kan word. Die kern van hierdie 
veldtog is om uiteindelik hongersnood onder 
studente op ons kampus te bestuur en uit te roei!

Voedselonsekerheid onder ons studente was tot 
dusver grootliks ’n onsigbare probleem.
Ons hoor hier by die US stories van personeel 
en studente wat uit hulle eie sak kos vir 
honger studente koop – dikwels vir lang 
tydperke aaneen. Studente het ’n beroep op 

ons Studenteraad gedoen om in te tree en 
praktiese hulp te verleen. Die werksaamhede 
van ons Afdeling Studentesake toon dat al die 
programme wat behoeftige studente ondersteun, 
oorlaai is; of dit nou die vorm van voedselhulp, 
berading oor finansiële bestuur en opvoeding 
oor voeding op kampus aanneem, of afkampus 
bystand met kos en kruideniersware. Die 
getalle wat ons maatskaplike werker aanmeld, 
het verdubbel. Ons hoor van studente wat by 
plaaslike sopkombuise en ander voedingskemas 
in en rondom Stellenbosch opdaag, maar die 
statistiek oor studente wat ondersteuning by 
NRO’s en ander bystandsprogramme kry, is 
onbekend.

Ondanks die Suid-Afrikaanse regering se 
aankondigings oor gratis onderrig veroorsaak 
die beperkings op toelaatbare koste ’n tekort 
aan fondse vir talle studente. Hierdie tekorte 
en vertragings in befondsing lei daartoe dat 
baie studente nie toegang tot die basiese dinge 
soos kos en toiletware het nie. Die tydperk van 
kwesbaarheid vererger aan die begin van die 
akademiese jaar (gedurende Februarie
en Maart), wanneer studente wag dat hulle 
befondsingsaansoeke uitbetaal, en aan die einde 
van die akademiese jaar (gedurende Oktober en 
November), wanneer maaltydtoelaes uitgeput 
raak – in die deurslaggewende eindeksamentyd.

Die #Move4Food-veldtog bruis met die dryfkrag 
van jongmense. Dit verenig sedert 2018 ons 
studentegemeenskap en betrek personeel, alumni 
en skenkers om openlik te wees oor wat werklik 
op ons kampus, en ander kampusse die land oor, 
weerspieël word. Dit stel die moontlikheid daar 
van ’n onmiddellike oplossing vir ’n ingewikkelde 
vraagstuk wat ons steundiens- en akademiese 
personeelkorps gesamentlik moet aanpak ten 
einde oplossings uit te werk.

“Ek was nog altyd regtig begeester deur 
die gedagte dat, as dit met een persoon 
in jou gemeenskap sleg gaan, dit met 
almal in die gemeenskap sleg gaan. 
Daarom, toe ek van die #Move4Food-
veldtog hoor, het dit dadelik by my 
aanklank gevind omdat dit eenvoudig ’n 
ongelooflike idee is,” – Nopi Mubaiwa, 
#Move4Food-skenkerstudent

#MOVE4FOOD
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#MOVE4FOOD

’n Kenmerk van die #Move4Food-veldtog is dat 
studente, personeel, alumni en vriende van die US 
aan sportgeleenthede deelneem om fondse in te 
samel ten bate van studente wat honger ly. Sedert 
die veldtog van stapel gestuur is, het talle lede van 
die US-gemeenskap #Move4Food op verskeie 
terreine op dié manier ondersteun.

Ons het die wiele in September 2018 aan 
die rol gesit met ’n 24 uur lange spin-a-ton in 
die Langenhoven Studentesentrum (Neelsie). 
Personeel, studente en vennote van die US het 8 
477 km (omtrent die afstand tussen Stellenbosch 
en die suidelike grens van Egipte) per fiets 
afgelê. Hulle het dag en nag gery, aangedryf 
deur geesdrif en musiek met ’n vinnige tempo. 

Hierdie geleentheid het die kollig gevestig op 
’n enorme kosblik in die Neelsie wat ontwerp 
is deur Ingenieurs Sonder Grense – Maties, 
’n studentevereniging wat uit tweede- en 
derdejaarstudente in ingenieurswese bestaan.

Ondersteuners is aangemoedig om nie-bederfbare 
kos items in dié kosblik te plaas. Altesaam 15 095 
items is oor die 24 uur heen daar ingesamel – 
meer as die teiken van 15 000.

Die insamelingsveldtog het ’n hupstoot gekry in die 
vorm van ’n stewige bydrae van 10 800 maaltye 
sowel as ’n beduidende skenking in die vorm 
van produkte deur ’n korporatiewe stigting en 
kleinhandelaarskenkers.
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#MOVE4FOOD

#Move4Food –
Wat doen ons?
Die bewusmaking van die veldtog en die 
verspreiding van geskenkte items het alreeds 
veel gedoen om die stigma van behoeftigheid 
uit te wis en ’n veilige ruimte te skep waarbinne 
studente om hulp kan kom aanklop.

Wat alumni betrokkenheid betref, is #Move4Food 
hoofsaaklik deur aktiewe fondswerwers 
ondersteun wat aan die Sanlam Kaapstad 
Maraton, die Kaapstad Fietstoer of ander “-atons” 
deelgeneem het.

Hierdie Matie-fondswerwers het hulle netwerke 
betrek om #Move4Food se fondse aan te vul. 
Met die kontantskenkings kon ons ’n fonds 
opbou wat deur ons maatskaplike werkers onder 
behoeftige studente toegedeel word.

Op die internasionale front het Maties skenkings 
gemaak via ons UKTrust – dikwels met behulp van 
die Transnasionale Skenkings-platform – en aan 
die Londen-na-Brighton Fietstoer in September 
2019 deelgeneem, en fondswerwingskonserte, 
-middagetes en -dinees aangebied. Ons is 
beïndruk met julle oorspronklike idees, en diep 
geraak deur al julle omgee.

As jy meer wil uitvind oor ons studente 
en wat hulle doen om te help, skakel op 

ons YouTube-kanaal in.
>> www.youtube.com/playlist?list=PL97H-

YMxdthrz6HsGl7O0zEqza4kDbDxl

“Een student wat honger ly, is een te 
veel. Wat my die meeste van hierdie 

veldtog beïndruk het, is die fenomenale 
reaksie vanaf  ons studente, personeel 
en alumni. Meer as 40 van hulle het 

fondswerwingsprojekte op eie stoom 
geloods. Dit wys dat elke persoon ’n 

verskil kan maak.”
– Prof  Wim de Villiers



4 | www.sun.ac.za

Ons Rektor en Visekanselier, prof Wim 
de Villiers, het die uitdaging aanvaar om 
tot #Move4Food by te dra deur op 23 
September 2018 die Kaapstad Maraton te 
hardloop. Alumni, studente en personeel 
het by hom aangesluit vir wedlope van 
verskillende lengtes. Die hardlopers het 45 
fondswerwers ingesluit, en gesamentlik het 
hulle meer as R400 000 ingesamel op die 
GivenGain-platform vir die #Move4Food-
veldtog. Die Rektor het verder die pas 
aangegee deur in 2019 sowel as 2020 die 
Kaapstad Fietstoer af te lê.

Die Maties Perdryklub het deur 
Stellenbosch se strate gery en pamflette 
uitgedeel om mense van #Move4Food 
bewus te maak. Hulle het ook hulle kragte 
en onuitputlike voorraad perdebemesting 
daarin geploeg om groente te kweek en só 
tot die veldtog by te dra.

’n Koshuisrugby-kompetisie en ’n 
LevelUpDance4Food-video-uitdaging onder 
die koshuise is van die ander inisiatiewe wat 
deel van die #Move4Food-studenteveldtog 
uitgemaak het.

Meer onlangs het twee personeellede, Robert van 
Staden en François Swart, hulle daartoe verbind 
om fondse ter ondersteuning van #Move4Food in 
te samel deur vir die uitmergelende agt dae lange 
ABSA Cape Epic-uitdaging in te skryf. Ongelukkig 
het Covid-19 op die laaste minuut ’n stokkie 
daarvoor gesteek toe die 2020-uitdaging afgestel is. 
Aluta continua!

#MOVE4FOOD
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#MOVE4FOOD

In Desember 2018 het ’n span studente 
van ons Fakulteit Geneeskunde en 
Gesondheidswetenskappe ’n reis van 902 km 
vanaf die grens tussen Namibië en Suid-Afrika tot 
by die suidelikste punt van Afrika, Kaap Agulhas, 
afgelê en R66 000 daarmee ingesamel.

Desmond Thompson, ’n US-personeellid, het 
die Coast2Karoo Fietsresies ten bate van 
#Move4Food afgelê. Hy het dit binne 5:23 minute 
afgehandel, en vertel agterna dat hy “baie het om 
oor dankbaar te wees – nie een keer geval nie en 
nie een pap band gekry nie”.

Folkers Tulkki-Williams, ’n US-alumnus, het 375 km 
afgelê om Estland oor te steek, en daarmee R10 
000 vir #Move4Food ingebring.

’n Dinee wat in Maart 2020 in Londen gehou is vir 
US-alumni en -vriende wat hulle in die Verenigde 
Koninkryk bevind, het £500 vir #Move4Food 
opgelewer.

In België het ’n vriend van die US, Piet de 
Schepper, en sy bluesgroep, The BlueYard Steels, 
alle inkomste uit een van hulle konserte aan 
#Move4Food geskenk.

JY KAN MEER FOTO’S SIEN BY
www.facebook.com/pg/ 
stellenboschalumni/photos/
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Hoe lyk die getalle?

Aantal 
skenkings 

812

#MOVE4FOOD

Totale bedrag 
deur julle geskenk 

R929 735
Kanale waardeur julle geskenk het

GivenGain (online platform) R 508 138

EFO (aanlyn platform)  R 383 997

Snapscan (selfoonplatform)  R 3 590

Ander aanlyn platforms  R 10 120

Maandelikse debietorders  R 23 890

Hoogtepunte uit die 

#Move4Food-kalender

Kaapstad Maraton 2018 

R255 996 | 153 vrywilligers

Kaapstad Maraton 2019

R51 240 | 47 vrywilligers

Kaapstad Fietstoer 2019

R19 600 | 25 vrywilligers

Kaapstad Fietstoer 2020 

R44 753 | 60 vrywilligers

ABSA Cape Epic 2020 

R44 250 | 2 vrywilligers

Tygerberg Hippokampus 

R66 000 | 5 vrywilligers

Ondersteuning vanaf Maties wêreldwyd

VK-fondswerwing 2020        R10 423      22 skenkings

Benelux-streek + Frankryk 2018/19       R26 000      12 skenkings



280

Totale getal maaltydtoelaes 
aan studente uitbetaal, 
Februarie – November 2019 

347

Persentasie 
van totale 
maaltydtoelaes 
wat tydens die 
November-
eksamens

58%

Totale waarde van 
maaltydtoelaes aan studente 
uitbetaal, Februarie – 
November 2019

R256 600

Getal nie-bederfbare 
kositems wat met die oog op 
Skenkingsdag 2018 ingesamel is

15095
wat gedurende die 
Novembereksamens 
in 2019 toegeken is

1117

Maaltydtoelaes 
wat tydens die 
2019-
eksamens 
uitbetaal is

R28 715
Getal studente 
wat nie-bederfbare 
kositems danksy 
Skenkingsdag 2018 
ontvang het

JOU bydrae het ’n 
groot verskil gemaak

#MOVE4FOOD
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#Move4Food – 
Wat gebeur vorentoe?
Die US maak groot vordering op ons pad 
van transformasie, en dit beteken dat ons 
studenteprofiel aan die verander is. Met ’n 
toenemende getal studente wat toegang tot 
hoër onderwys kry, neem ook die getal studente 
toe wat vanuit ’n agtergrond met beperkte 
hulpbronne kom.

Baie van ons studente kom uit huise waar 
daar onvoldoende fondse is om hulle 
universiteitsopleiding te ondersteun.

Selfs as ’n student ’n beurs ontvang, dek dit 
gewoonlik slegs studiegeld en verblyfkoste. Dit 
laat die student met minimale fondse vir die 
basiese benodigdhede waarmee hulle gesinne 
eenvoudig nie kan help nie. Dit is die werklikheid 
waarmee al hoe meer US-studente te kampe het.
Dié wat uit die Suid-Afrikaanse regering se 
Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente 
(NSFAS) befonds word, ontvang ’n klein 
kostoelae wat op R17 per maaltyd per dag 
uitwerk.

Ons hoor by studente hoe hulle met so min 
kosgeld klaarkom: deur minder maaltye per dag 
of per week te eet sodat hulle maaltydtoelae die 
hele jaar kan hou. Dit geld veral koshuisstudente, 
vir wie ’n gemiddelde maaltyd deur die spyseniers 
R40 kos. Sulke voedselonsekerheid skep ’n 
onhoudbare situasie waarin hierdie studente 
beslis nie daartoe in staat is om hulle beste 
uitkomste te behaal nie.

Ons wil verseker dat elke US-student die 
beste geleentheid kry om sukses te behaal, 
en dat honger nie in hulle pad staan nie. Dus 
is die oogmerk #Move4Food om ’n omgee 
gemeenskap te skep wat na die behoeftes van 
ons studentegemeenskap omsien.

Sedert dit in 2018 geloods is, het die veldtog 
beduidend daartoe bygedra om ’n finansiële 
veiligheidsnet te skep vir studente vanuit ’n 
hulpbron-beperkte agtergrond, wat groter gevaar 
loop om honger te ly. Wat die pad vorentoe 
betref, wil ons voortgaan om volhoubare 
oplossings deur te voer wat voedselsekuriteit vir 
al ons studente sal verseker sodat die huidige 
geslag Maties, asook dié van die toekoms, kan 
floreer.

#MOVE4FOOD
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“Beurse betaal dikwels net vir onderrig 
en handboeke, en baie studente kry nie 

’n maaltydtoelae nie. Die gevolg
is dat talle studente nie weet hoe hulle 

vir kos moet betaal nie, en op ’n leë 
maag klas bywoon.” 

– Lizzie Witbooi, US Maatskaplike Werker
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#MOVE4FOOD

FONDSBESTUUR

• Fondse wat deur die 
#Move4Food-veldtog 
ingesamel word, word onder ’n 
spesiale kostepunt toegeken.

• Fondse word aan die hand 
van vasgelegde riglyne op 
die meriete van elke geval 
uitbetaal, en dieselfde 
prosesse van behoorlike 
omsigtigheid word gevolg soos 
in die US se Finansiële Beleid 
en die kriteria vir die US se 
Noodfonds uiteengesit. 

• Studente wat 
voedselonsekerheid ervaar, 
word deur die maatskaplike 
werkers by die Universiteit en 
die Universiteit se Sentrum 
vir Studente Voorligting en 
-ontwikkeling geassesseer. 

• Fondse word uit die 
#Move4Food-rekening 
toegeken aan studente wat 
daarvoor in aanmerking 
kom. Die US Afdeling Beurse 
en Lenings behartig die 
administrasie daarvan. 

Ons kon binne die eerste paar weke van die 
2020- akademiese jaar alreeds aan 38 studente 
bystand ter waarde van R65 000 verskaf.

Ons voorsien dat heelwat meer as 500 
studente gedurende 2020 sal baat by die 
fondse wat vir #Move4Food ingesamel is. Ons 
fondswerwingsinisiatiewe sal ook deur die 
jaar heen voortgaan sodat ons ’n volhoubare 
bron van befondsing kan opbou om 
voedselonsekerheid aan die US te help beveg.

En dit is hoekom ons nodig het dat jy sal 
voortgaan om hierdie veldtog te ondersteun 
sodat ons saam met ons vennote en 
belanghebbers kan vorentoe beweeg.

Hoe kan jy 
betrokke raak?
Skenk aan #Move4Food 
Enige bydrae – ongeag die bedrag, of dit R100 
of R100 000 of meer is – sal ’n verskil in die 
bestaan van ons studente maak. 

>> https://web-apps.sun.ac.za/donor-
contribution-gift/#/home 

Jy kan ook skenkings gee in die vorm van 
produkte, soos nie-bederfbare kositems. Dis 
presies wat party van ons skenkers gedoen het.   

Werf fondse vir #Move4Food 
Teken op die GivenGain-platform aan en skep 
’n fondswerwingswebblad, of ondersteun een 
van die #Move4Food-veldtogte wat reeds op 
GivenGain bestaan.

>> www.givengain.com/cc/su100/ 

Meer inligting
As jy meer inligting oor die #Move4Food-
veldtog wil bekom, of wil gesels oor hoe jy of jou 
instansie ’n verskil in ons studente se bestaan kan 
meebring, e-pos vir Siya Ndlovu by 
ndlovus@sun.ac.za of bel hom by 
+27 (0)21 808 4456.

KOSTE IN ZAR

5 maaltye vir 1 student  = 100
1 maaltyd vir 50 studente = 1000

6 maande se kos vir 1 student = 10 000
Een jaar se kos vir 5 studente = 100 000
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“Die sukses van ons veldtog tot dusver 
is die resultaat van geweldige sorg, 

entoesiasme en vrygewigheid wat deur 
ons #Move4Food ondersteuners getoon is. 

Hul pogings het reeds en sal aanhou om 
werklike en volhoubare verandering in die 
lewens van talle Maties teweeg te bring.”

– Siya Ndlovu, #Move4Food Projekkoördineerder



MAAK MET ONS 
KONTAK:

www.matiesalumni.com
www.matiesconnect.com

 
Volg ons op sosiale media 

Stellenbosch Alumni

@MatiesAlumni 

@SU_Alumni




