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DE HARDE WERELD VAN VERSCHIL 

De laatste maanden is 
er veel gebeurd dat ons 
vertelt dat  Kinderfonds 
MAMAS op de goede weg 
zit.  Mag ik u drie voorbeelden geven?

Achterop  deze  Nieuwsbrief vertellen  we u 
over onze SHARE-conferentie van vorige 
maand, waar alle leidende MAMAS 
bijeenkwamen. Ontroerend om te zien 
hoe deze vrouwen de Beweging van 
Hoop in Zuid-Afrika vormgeven. Met  
zóveel liefde, volharding en energie…

Natuurlijk moet Zuid-Afrika zelf meer 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
bestrijding van de armoede. Daarom 
werven we nu ook fondsen bij 
Zuid-Afrikaanse  bedrijven.     Met succes...
Ons    nieuwe team in Johannesburg heeft 
al 6 miljoen rand geworven (€400.000) 
dat direct naar onze projecten gaat.  Dit 
betekent hulp voor duizenden kinderen! 

We blijven maar groeien!   Dit najaar konden 
we weer twee mooie nieuwe projecten 
‘adopteren’: Arebaokeng in Tembisa (bij 
Johannesburg)   en Duncan        Village in  East    
London    (Oost-Kaap),    van opnieuw twee 
sterke vrouwen en hun teams die zélf in 
actie komen voor kinderen: de MAMAS 
Flora en Nomzamo. Zij kunnen nu zoveel 
meer betekenen voor ‘hun’ kinderen! 
Allemaal dankzij úw steun. 
Duizendmaal dank!

                              Annelies van der Vorm, voorzitter

Morathi (12) en Malesse (10) zijn broer en 
zus. Elke dag gaan ze samen op weg naar 
huis, over de paadjes door de township 
van Kliptown. Langs rottend afval, krotten,  
kroegen en open elektriciteitsdraden.
De stank van het open riool valt hen niet 
meer op. Hun ‘huis’ is van golfplaten en  
karton; drie bij drie meter. Met kieren die  
regen en kou vrij spel geven. Ze wonen bij 
oma. Oma is oud, moe en leeft van de paar 
centen die ze verdient met de verkoop van 
zakjes chips. Vader onbekend. Moeder junk 
en verdwenen. Armoede maakt alles stuk.

Als we hen ontmoeten, komen ze net 
van MAMA Lorna. Zoals elke dag na 
school. Het contrast met thuis, honderd 
meter verder, kán niet groter. Vrolijke 
kleuren, veiligheid, warmte, de maaltijd. Hier 
kunnen ze kínd zijn! MAMA Lorna kijkt naar 
hen om. Helpt bij hun huiswerk. Daagt hen 
uit het beste uit zichzelf te halen. Morathi is  
topscorer van het voetbalteam! Malesse  
oefent met de dansclub voor het Kerstfeest. 
Is er weer voor ieder kind een cadeautje? 

Morathi en Malesse leven in twee werelden. 
Maar nu wel met elke dag gezond eten, 
de energie om op school te blijven, de 
hulp van MAMA Lorna, voorlichting 
over de gevaren van drugs en aids. De 
weg is nog lang, maar er is nu toekomst!

MAMA POWER! De Beweging van Hoop bestaat inmiddels uit meer dan 1.000 sterke vrouwen, verspreid over heel Zuid-Afrika. Deze MAMAS 
laten over hun energiebron geen enkele twijfel bestaan. Samen organiseren zij zorg voor ruim 35.000 kwetsbare kinderen in 33 solide projecten!

De Nationale Postcode 
Loterij steunt      ons sinds 
de start in  2000. Loyaal, 
royaal en goud waard!

DANK AAN DE LOTERIJ! 

OP DE GOEDE WEG  

De troosteloosheid van de township

De warmte en zorg bij PUSH
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SHARE 2016: feest van herkenning en inspiratie

DE MAMAS VOEREN HUN STRIJD SÁMEN 

NEGEN BOODSCHAPPEN VAN DE MAMAS VOOR U! 
Elke keer als we de MAMAS vertellen over de maandelijkse steun van al die gewone mensen in Nederland, zijn zij ontroerd. 

Tijdens SHARE wilden ze een boodschap voor u meegeven:

MAMA Ruth (Ndlovu)

MAMA Nomzamo (Duncan Village)

“Toen wij het bijna wilden 
opgeven, bracht Kinderfonds 
MAMAS nieuwe hoop! U
brengt een brede lach op 
de gezichten van onze jonge, 
onschuldige kinderen.” 

“U hebt het onmogelijke 
mogelijk gemaakt voor de  
kinderen in onze dorpen. 
Dank u wel voor de vreugde 
en de blijdschap die u brengt.”

“U geeft toekomst! U geeft 
onze kinderen de kans 
om uit te stijgen boven de 
omstandigheden waarin ze 
zijn geboren. Dank u wel!” 

PAPA Fabio (James House) 

“Meer dan 100 kinderen 
in ons project konden 
vandaag rekenen op twee
gezonde maaltijden. Thuis 
hebben ze niets. Dank 
voor uw trouwe steun!” 

MAMA Kitso (Letcee)

MAMA Mapula (Nosa)

“Met uw hulp werd onze 
droom een plan. Inmiddels 
heeft dat plan de levens van 
honderden kinderen voor-
goed veranderd! Dank u wel.” MAMA Ronni (Elkana)

“Dankzij uw liefde en steun 
blijft onze droom van een 
nieuw Zuid-Afrika levend 
en echt!”  

“Dankzij u, gewone mensen 
in Nederland, kunnen wij 
bijzondere dingen doen 
voor onze kinderen hier,  die 
alles tekortkomen en gebro-
ken worden door het leven.” 

PAPA Burt (Ubuntu4All)

“We horen vaak slecht 
nieuws over Zuid-Afrika, 
maar wat wordt er ook veel 
prachtig werk verzet! Mede 
dankzij u. Dank daarvoor!” 
MAMA Trish (Kurisanani)

 
MAMA Nosipho (Etafeni)

“Met onze MAMA POWER
maken wij het verschil voor 
onze kinderen. Maar die 
kracht hebben we alleen 
omdat u die geeft. Zonder 
u?  Ik zou het niet weten…”  

Half oktober organiseerde Kinderfonds 
MAMAS de SHARE Conferentie voor alle 
leidende   MAMAS   van ‘onze’ projecten, voor 
de derde keer in ons bestaan. De MAMAS 
hebben zoveel van elkaar te leren en 
met elkaar te delen. Zij vulden zelf het

afspraken voor samenwerking en vol ideëen 
voor nieuwe activiteiten.  De nood van de 
kinderen in armoede in Zuid-Arika is enorm, 
maar  SHARE maakte opnieuw duidelijk: de 
MAMAS voeren hun strijd sámen: sterker, 
gemotiveerder en strijdvaardiger dan ooit. 

Speciaal voor de foto brachten veel MAMAS hun traditionele kledij mee. 

programma: drie    indrukwekkende dagen 
boordevol met actuele en inspirerende
toespraken, uiteenlopende workshops,   
levendige        discussiegroepen en eindeloze 
gesprekken. Na afloop  vertrok ieder-
een met heel veel inspiratie, tientallen    


