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Heropstarten 

Na een helse periode voor de jongens, die moesten thuisblijven in wat 

amper een huis te noemen valt en waar amper eten of elektriciteit is, ging 

op maandag 1 juli de school weer open. In de periode dat de school 

gesloten was, bleven we de jongeren voorzien van het nodige eten. Onze 

lerares Rodine deelde wekelijks o.a. een zak bloem uit zodat er brood kon 

gebakken worden voor de familie. Rodine had al langer opgevangen dat 

onze studenten graag weer naar school wilden komen. Nu de regering het 

licht op groen zette, hebben we ook niet lang getwijfeld om de school te 

heropenen. Iedereen kreeg van een naaister uit het dorp al in het begin 

van de coronaperiode een mondmasker. Er werd extra zeep en handgel 

aangekocht en de social distance moet gerespecteerd worden. Ook wordt 

in het begin van de dag de temperatuur van iedereen genomen. De eerste 

dagen bleek dit een grote aanpassing maar we krijgen positieve signalen 

van ons lerarenteam. Lerarenteam hoor ik u denken,… Na het vervroegde 

vertrek van Sien en Roel vonden we het belangrijk dat de technische 

lessen in de school een vervolg zouden krijgen. We hadden al langer 

iemand op het oog, maar dit kwam in een stroomversnelling nu de school 

weer open is. Zijn naam is Kenneth, 24 jaar, zeer handig en hij had al een 

band met de jongens omdat hij voorheen wel eens een handje kwam 

toesteken. Omdat we nu twee onderwijzers hebben is het mogelijk om in 

kleine groepjes les te geven. Dagelijks krijgen er enkele jongeren binnen 

een theoretische les van Rodine en buiten onder het nieuwe afdak werken 

de jongens verder aan het houtproject dat werd opgestart door de 

Belgische studenten, Nolle & Iben, onder het goedkeurend oog van 

Kenneth. 

(Lees verder onder de foto’s) 



Overleven 

Er zijn en waren veel vragen over het voortbestaan van de school nu Sien 

en Roel sneller dan gepland terug in België zijn. We twijfelden geen 

seconde over het al dan niet verder gaan met dit prachtige project. 

Natuurlijk zullen we er alles aan doen om deze school vanuit België te 

blijven steunen en te helpen groeien. Afgelopen weken werd er dan ook 

heel wat van op afstand vergaderd. Vier maand geleden werd de school 

een officiële VZW (non-profit) met op papier drie directeurs: Hélène Smit, 

Rodine Barends en Roel Noens. Deze directeurs worden nog altijd 

behouden. Rodine, ook lerares, zal de dagelijkse activiteiten en 

administratie samen met Kenneth voor haar rekening nemen. Hélène, de 

oprichtster van de school, zal maandelijks langs gaan in Prince Albert en 

zal de school op alle mogelijke vlakken ondersteunen. Roel zal samen met 

Sien en Kasper vanuit België de school financieel opvolgen en 

ondersteunen en ook zullen ze Kenneth en Rodine helpen met 

lesmateriaal zoals werkbundels en projecten. 

Afgelopen maanden liep de school net als vele andere organisaties, 

bedrijven en mensen heel wat inkomsten mis door de coronacrisis. Heel 

wat evenementen zoals ShantiTown en Esperando werden geannuleerd 

en ook schoolsponsortochten waar een deel van de inkomsten voor ons 

ware, bedoeld, konden niet doorgaan. 

Daarom zouden we graag op eigen initiatief terug wat centjes inzamelen. 

Zo zijn onze heerlijke wijnen weer beschikbaar en verkopen we ook echte 

braai (bbq) kruiden. Deze zomer zullen we in samenwerking met Into The 

Night events ook exclusieve tuinconcerten organiseren! 

                                        (lees verder onder foto) 

 

 

 

 

 

 



RAM wijn 

Waarom hebben we gekozen voor wijn van het merk RAM? Eerst en 

vooral wilden we niet zomaar een wijn verkopen om veel winst te maken. 

Het is voor ons ook belangrijk dat de mensen de wijn echt lekker vinden 

en toch wel een minimum aan kwaliteit krijgen. Het is daarom ook extra 

fijn om van iedereen te horen hoe lekker ze de wijn vonden. 

Dat we niet de eerste de beste wijn kozen, wordt nog meer duidelijk als je 

het verhaal achter de wijn kent. Shaun Crombé (31) uit Zwevegem brengt 

zijn eigen wijn op de markt. Die wijn vormt het sluitstuk van zijn gevecht 

tegen leukemie. Shaun werkte samen met de Zuid-Afrikaanse wijnboeren 

waar hij jaren gewerkt heeft, voor hij zwaar ziek werd. Het gegeven dat 

Shaun de wijn gebruikte om een zware periode te overbruggen en dat de 

wijn uit Zuid-Afrika komt en dat het bovendien heerlijke wijn is, was voor 

ons meer dan voldoende om deze wijn te kiezen om voor het Skills School 

project te verkopen. 

Om nog wat meer te weten te komen over de wijn en over Shaun stelden 

we hem een tijdje gelden enkele vragen via mail. 

Hoe bent u terecht gekomen in Zuid-Afrika? 

Toen ik 11 jaar was, zijn we met de familie naar Zuid-Afrika op reis 

geweest. Ik was me toen al bewust wat voor een prachtig land dit is en 

beloofde aan mezelf om daar ooit eens terug te keren. Na mijn 

sportopleiding in het secundair onderwijs was het zover. Als 19-jarige heb 

ik de beslissing gemaakt om niet verder te studeren en te gaan werken bij 

een wijnboer in Zuid-Afrika. Ik had reeds verschillende zomervakanties 

stagegelopen en vakantiejobs uitgevoerd bij verschillende wijnboeren in 

Frankrijk. Zo geraakte ik gemakkelijk binnen bij het gerenommeerd 

wijnhuis DE MORGENZON. Dat was en is nu nog steeds mijn thuisbasis 

als ik in Zuid-Afrika verblijf. 

Kan u wat meer vertellen over uw ziekte periode? 

Op 23 -jarige leeftijd kreeg ik te horen dat ik acute AML Leukemie had en 

er dringend een behandeling moest opgestart worden om een 

beenmergtransplantatie te krijgen. Een donderslag bij heldere hemel. Het 

heeft twee dagen geduurd voor ik besefte dat ik er door moest.  



Ik heb altijd veel gesport. Rugby & gevechtsporten zorgen voor een 

vechtersmentaliteit. Opgeven was dus geen optie. Ik zal zeker niet 

ontkennen dat ik door een hel ben gegaan, maar ik heb me sterk 

gehouden. 

Na mijn transplantatie ben ik stilletjesaan terug beginnen sporten om mijn 

lichaamskracht op te bouwen. Na een jaar revalideren had ik ongeveer 

75% van mijn krachten terug. Maar dan kreeg ik te horen dat ik hervallen 

was met heel geringe overlevingskansen. Toen ben ik voor de eerste keer 

in mijn leven mentaal gekraakt. Ongelooflijk pijnlijk en deprimerend. Alles 

wat kon mislopen heb ik meegemaakt. Mijn beenderen, spieren en 

gewrichten hebben zwaar afgezien. Organen zoals mijn schildklier & 

nieren zijn permanent beschadigd. Gelukkig heb ik een sporthart en 

sportlongen die ervoor zorgden dat ik tegen een stootje kan De tweede 

beenmergtransplantatie zorgde ook voor heel wat complicaties waarvan 

ik nu nog hinder ondervind. 

Op welke manier heeft het wijn maken u geholpen om weer de kracht 

te vinden om verder te gaan? 

In  de zware periodes van mijn behandeling kon ik me optrekken aan het 

vooruitzicht om terug wijn te maken in ZA en mijn eigen ‘brand’ te 

beginnen. Je moet een doel hebben waar je naar streeft en voor vecht. 

Daar heb ik heel veel positieve energie kunnen uithalen Zo is de RAM 

ontstaan. RAM was mijn bijnaam in de rugby, is mijn sterrenbeeld en mijn 

‘mindset’. Ik heb me door mijn ziekte geramd. 

De wijn gaf u een 2de kans, ook de Skills School biedt jongeren een 

2de kans. Hoe zou u het woord 2de kans invullen? 

Ik was niet de beste leerling op school. Het interesseerde me ook niet. Ik 

wou de wereld zien en leren op mijn manier. School of life als het ware. 

Tegen de lamp lopen en uit mijn eigen fouten leren was voor mij de beste 

leerschool. Dit heeft me ook gebracht tot waar ik nu sta. Maar gelukkig 

kreeg ik altijd een kans om, na mijn fouten, opnieuw een nieuwe richting 

in te slaan. Ik geloof in de kracht van herkansing. Helaas is dit een privilege 

waar veel jongeren niet van kunnen genieten, zeker op het vlak van 

onderwijs. In België is er sneller een vangnet, maar in Zuid-Afrika is dit 

niet zo. En als je dan toch, net zoals ik, niet kunt aarden binnen het 

onderwijssysteem, besef je pas later dat je daar de basisstappen voor een 

zelfstandig bestaan leert. 



Hoe bent u tewerk gegaan bij het maken van uw wijn? Waarom heeft 

u er uiteindelijk voor gekozen om bij de rosé-wijn voor Franse 

druiven te kiezen? 

Ik ben altijd mijn contacten met de wijnwereld blijven onderhouden. Na 

mijn ziekte heb ik iedereen terug opgezocht en mijn RAM project 

uitgelegd. Zo heb ik van verschillende wijnhuizen & fruitboeren kwaliteits 

druiven opgekocht en terug in DE MORGENZON mijn eigen wijn mogen 

maken. Alle faciliteiten en toestellen zoals een ‘winepress & cuves’ mocht 

ik gebruiken. 

Ik heb lang gezocht om in Zuid-Afrika een rosé te maken die past bij de 

Belgische smaak, maar dat is niet evident. Te hoge temperaturen en lange 

zomers zorgen ervoor dat de druiven soms een bepaalde ‘fraicheur’ 

missen en de kleur te donker is. Dat is juist wat de Belgen niet willen. Zij 

zijn de lichte gekleurde frisse rosé van Zuid Frankrijk gewoon, vnl. de 

Provence en Languedoc. Zo heb ik ook oude contacten opgezocht waar 

ik nog stage heb gelopen in Perpignan en zo ook aan topkwaliteit druiven 

geraakt. Een beetje hetzelfde verhaal als in Zuid-Afrika. 

Wat vindt u ervan dat uw wijn verkocht wordt voor een goed doel in 

Zuid-Afrika? 

Fantastisch. Ik ben zeer tevreden dat ik op die manier ook iets terug kan 

doen. Hoe meer ik verbonden ben met Zuid-Afrika, hoe beter. Met de 

warmste week van STUBRU heb ik verschillende acties gedaan voor 

goede doelen, waaronder voor Kom Op Tegen Kanker en Fonds Ariane 

tegen leukemie. Ik hoop oprecht dat ik hiermee mensen kan helpen. 

Bent u zelf ooit in contact gekomen met het onderwijsprobleem in 

Zuid-Afrika? 

Ik heb met veel mensen samengewerkt de afgelopen jaren. Veel van hen 

hebben helemaal geen opleiding gehad. Zij komen uit de townships en 

leven van dag tot dag. De mensen die tijdens de oogst de druiven plukken 

zijn seizoenarbeiders. Niemand weet echt waar ze na hun werk naar toe 

gaan of waar ze slapen of wanneer hun volgende maaltijd zal zijn. Het 

leven in Zuid-Afrika is hard voor heel veel mensen. 

Bij DE MORGENZON moet ik wel zeggen dat ze hun personeel zeer goed 

behandelen. Ze worden dagelijks na het werk betaald, krijgen kleren en 2 



maaltijden per dag. Klinkt allemaal een beetje raar als je er nog niet bent 

geweest, maar zo zit het systeem daar nu éénmaal in elkaar. 

Als er nog dingen zijn die u kwijt wilt over uzelf, de wijn, het project 

of Zuid-Afrika mag u dit zeker nog aanvullen. 

Ondertussen ben ik nu bijna 2 jaar bezig met de RAM en dat draait nu op 

volle toeren. Meer zelf, de RAM wordt echt een merk dat staat voor 

kwaliteit. Niet enkel het verhaal achter de RAM, maar de wijn zelf valt op 

in de markt. Ik kan alleen maar iedereen dankbaar zijn die met mijn wijnen 

werkt. Zowel horeca als particulier. Dank u voor de positieve ‘vibes.’ 

Het is nu ongeveer 7 jaar geleden dat ik te horen kreeg dat ik leukemie 

had. Er is ondertussen al veel gebeurd, waaruit ik lessen heb moeten 

trekken. Ik heb geleerd om van een negatieve situatie iets positief te 

maken en heb nieuwe aspecten van mezelf ontdekt die ik wellicht anders 

nooit zou te weten gekomen zijn. De RAM is daar een mooi voorbeeld van. 

Alle positieve energie die ik terugontvang van tevreden klanten geven me 

de drijfkracht om verder te gaan en mijn focus te behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wijn of kruiden bestellen? 

Contacteer Sien, Kasper, Roel, Nolle, Iben,… of stuur een mailtje naar 

roel@houseofcolours.be. 

Rekeningnummer Belfius: BE27 0689 0875 8873 

mailto:roel@houseofcolours.be

