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Nieuwsbrief  
ZIJN WE ER 
KLAAR VOOR?
Zuid-Afrika…  
Miljoenen kinderen 
in extreme armoede, 
vaak wees, hiv+,  
verwaarlozing, enórme uitval op school, 
een keiharde omgeving. Je zou er  
moedeloos van worden. Maar het is 
wel de realiteit. Teveel Zuid-Afrikaanse 
kinderen gaan het zonder hulp niet  
redden. Er is nog zóveel meer te doen. 
Daarom hebben we ons opgemaakt voor 
een volgende fase van groei. Een lastige 
opdracht, maar de basis ligt er! Met 30  
solide projecten. Stevige steun van 
35.000 trouwe donateurs. Een aantal 
nieuwe mensen in bestuur en team in 
Nederland. Nieuwe TV-spots die ráken. 
Maar vooral: honderden fantástische 
MAMAS in Zuid-Afrika. Zij willen  
niets liever dan méér doen. Want die 
keiharde realiteit? Dat is hún realiteit. 
En zij zijn vastbesloten die te veranderen.  
Als zij het aandurven, wij toch ook? 
 

Met hartelijke groet,

Annelies van der Vorm, voorzitter  

Ps:  Ons Jaarverslag 2015 is uit. 
       Kijk op www.kinderfondsmamas.nl.

Dankzij de Nationale Postcode Loterij  
gaat uw donatie voor 100% naar  
de doelstellingen van Kinderfonds  
MAMAS: directe steun aan projecten 
en voorlichting. De jaarlijkse bijdrage 
van de loterij is - samen met onze  
bankrente - voldoende om de kosten voor 
onze eigen kleine  
organisatie en de 
fondsenwerving te 
dekken.  Met dank 
aan dé Loterij! 

 

Vanaf komend weekend op televisie:

‘ONDER DE HOEDE VAN DE MAMAS’

‘Meegroeien met het kind’ is het thema  
van onze nieuwe TV-spots, die vanaf vrijdag 
uitgezonden worden. De filmpjes laten zien 
hoe de MAMAS er voor de kinderen zijn, in  
álle fases en aspecten van hun leven.  
Anders gaan de kinderen het nooit redden.  

Kinderfonds MAMAS kiest honderd procent 
voor de levensreddende energie van lokale 
vrouwen in Zuid-Afrika. Allesomvattend, 
 

BAIE DANKIE!  
Vijf Utrechtse studentes roeiden in 100 km 
€1.665 bij elkaar  voor de kinderen in 
Zuid-Afrika. Leerlingen van Basisschool 
Dominicus Savio voerden een jaar lang  
actie en verdienden ruim €2.000 met  
klusjes doen en spulletjes verkopen.   
De Wallenloop in Naarden, de Vastenactie 
van jeugdgroep ‘Solid Friends’, de   
Muidense Golfdag van Rotary Weesp:  
er is nog zoveel meer! 

Hartverwarmend.  Baie dankie! 

GESLAAGDE NOODACTIE 
U bent het niet van 
ons gewend… Toch 
organiseerde MAMAS 
in mei een noodactie 
voor vele vluchteling- 
kinderen in gruwelijke 
omstandigheden in 
Musina (aan de grens 
met Zimbabwe). 

Binnen een week ontvingen we  
via Facebook €10.000 voor onderdak, 
voeding, sanitair etc. Wat een  
betrokkenheid! De actie was niet voor  
u als donateurs bedoeld, maar velen van 
u hielpen toch mee. Hartelijk dank!

Zie ook: 
www.kinderfondsmamas.nl/shelter. 

trouw en onvoorwaardelijk! Dus niet alleen 
die gezonde maaltijd vandaag, maar stap-
voor-stap begeleiding en zorg tijdens hun 
hele jeugd.  
Achterop deze Nieuwsbrief ziet u hoe dit 
meegroeien vorm krijgt in de dagelijkse 
praktijk van zomaar zes projecten. 

Zelf de nieuwe TV-spots bekijken?
www.kinderfondsmamas.nl

Hoe red je een kind écht uit de armoede? 

LAAT LEVEN NA   

Onlangs weer liet een aantal mensen  
MAMAS opnemen in hun testament. Ook 
voor u een idee? We vertellen u graag meer. 
Kijk op de site, of bel ons: 035-539 59 80. 

De Wallenloop

UW DONATIE GAAT VOOR 100% 
NAAR DE DOELSTELLING
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De spannende tienertijd. Wat maken 
de kinderen dan veel mee. Examens,  
verliefdheden, toekomstkeuzes... De 
MAMAS staan om hen heen! Zoals hier 
in het naschoolse programma van 
project Goedgedacht. Naast huiswerk  
maken en sporten, 
komen de jongeren  
in Tienerclubs bij 
elkaar en praten over 
thema’s als seksualiteit, 
aids, drugs, misbruik 
en milieu.

Bij Marita (8) thuis is het armoe troef. 
Toch komt zij dankzij de MAMAS 
elke dag op school met een gevulde 
maag, in een schoon schooluniform, 
met haar schriftjes netjes in haar rugtas.  
Na de middagbel rent ze snel weer naar  
het project. Daar staat eten en drinken 
klaar. Daar kijkt een MAMA naar 
haar uit. Daar heeft ze vriendinnen. 
Daar kan ze onbezorgd spelen. 
Het is haar thuis!

De boodschap van onze nieuwe TV-spotjes:

HAND IN HAND, 20 JAAR LANG!

Bongi, 1 jaar. Verwaarloosd. Overdag 
alleen, in een vreselijke omgeving.  
Kwetsbaar door ondervoeding, verlating,  
ziektes en geweld. Een kansloze 
start. Maar nu krijgt Bongi in de  
dagopvang voor de allerkleinsten 
iedere dag liefdevolle zorg. Hoe jonger  
hoe beter. Een veilige crèche waar ze 

kan eten,  
spelen, slapen 
en groeien. 
Die eerste 
jaren zijn zo 
ongelooflijk 
belangrijk! 

Lishle (13) is een trotse ‘Buddy’! Buddies 
zijn kinderen rond 10 tot 14 jaar die 
na schooltijd de MAMAS komen 
helpen en met de kleintjes optrekken.  
Zij leren verantwoordelijkheid dragen 
en organiseren. En ongemerkt blijven 
ze zo goed in beeld bij de MAMAS.  
Hoogtepunt van het jaar? Met alle  
Buddies op kamp. Daar zag Lishle voor 
het eerst de zee. Herinneringen voor het 
leven!

Soms schoppen kinderen in de projecten 
het tot de universiteit! Zoals Mthokozisi 
(20), wees vanaf zijn derde en opge-
groeid bij project Children of the Dawn 
in Mpumaze. Hij zit in zijn tweede 
jaar, is sinds dit jaar geselecteerd voor 
een beurs en woont op de campus.  
De MAMAS zijn supertrots en  
Mthokozisi is hen diep dankbaar: 
“Studeren is voor mij een droom die  
uitkomt! Zonder de MAMAS was ik nooit 
zover gekomen.”

Een kind helpen ontsnappen aan de armoede? Dat doe je niet in een maand. Dat kost járen.  
Net als opvoeden. De MAMAS ‘lopen’ daarom met de kinderen mee, tot ze op eigen  
benen staan. Hand in hand tot aan onafhankelijkheid. Daarbij vraagt iedere levensfase om  
andere zorg, een andere aanpak, andere activiteiten. Kijkt u mee? 

6-9 JAAR
De kleuters komen 
bij elkaar in klasjes 
om te eten,  
zingen, rennen, 
spelen. En ze  

leren er spelenderwijs al een beetje  
lezen, tellen, delen, handjes wassen voor 
het eten… Ook op afgelegen plekken! 
Zoals bij Lesedi. Met oude bussen als  
rijdende klaslokaaltjes trekken de  
MAMAS over de zanderige vlaktes 
rond Bloemfontein om wekelijks 750(!)  
kinderen te bereiken. 

En waar komt al die energie vandaan? 

De MAMAS zelf noemen het MAMA POWER! 

Als je hen ernaar vraagt? Dan zie je aan hun 

ogen wat ze bedoelen…

3-5 JAAR0-2 JAAR

10-14 JAAR

15-17 JAAR 

OMDAT ÉLK KIND ERTOE DOET, EN NÓÓIT EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT IS!

Natuurlijk is studeren niet voor ieder 
kind weggelegd. De MAMAS helpen de  
jongeren ook met een vak leren en het 
zoeken naar betaald werk.

Ondertussen loopt ook de naschoolse 
opvang gewoon door. Daar maakt ze haar  
huiswerk, eet ze een gezonde maaltijd,  
doet ze mee aan sport en drama, praat  
ze over volwassen worden… 

18-20 JAAR

* - Om de kinderen te beschermen, gebruiken wij nooit hun echte namen en tonen de foto’s geen herleidbare plaatsen of situaties. 


