Peuteropvang en kleuterklasjes zijn heel belangrijk in alle projecten van onze MAMAS.
Om te voorkomen dat de kleintjes uit de townships straks met een enorme achterstand naar
school gaan en als eerste kansloos uitvallen.
Bij de MAMAS leren ze spelenderwijs goed praten, samen spelen, tellen, tekenen, liedjes zingen
en handjes wassen voor het eten. Tegelijk krijgen ze gezond eten, veel beweging en worden ze
medisch begeleid. Je zíet ze opknappen! Zo starten ze straks goed voorbereid op de basisschool.
Stevig in hun schoentjes, mentaal weerbaar en lichamelijk gezond.

DE LICHTING VAN 2016!
In december mochten deze acht vrolijke wijsneuzen de peuterschool van project New BeginningZ
in Pretoria verlaten om in januari op de ‘grote school’ te beginnen. Vol zelfvertrouwen! Als je hun
koppies ziet, kun je je niet voorstellen waar ze vandaan komen: de wereld van aids, barre armoede
en werkloosheid. Acht kwetsbare kinderen? Acht bijzóndere kinderen!

Bongi (6)
Woont met haar werkloze moeder
in een golfplaten krot, van een
‘uitkering’ van €14,- per maand.
Een kunstenares in de dop: ze
tekent práchtig!

Nhtabeleng (5)
Zijn moeder voedt haar vier
kinderen alleen op. Geen inkomen.
MAMA Tahiyya helpt bij de
aanvraag van een uitkering.
Nhtabe kan al een beetje schrijven.

Feike (6)
De oudste van drie. Woont bij zijn
chronisch zieke grootmoeder. De
uitkering is te laag voor goed eten
of medicatie. Toch rent dit atleetje
iedereen eruit!

Sipho (6)
Woont bij zijn tienermoeder:
onopgeleid en werkloos. Een
bijdehandje: ‘een hand vol’, zoals
ze daar zeggen. Maar wel de
slimste van de klas.

Zij gaan nu naar ‘de grote school’, maar de MAMAS laten
hen natuurlijk niet los. Tot ze straks op eigen benen kunnen
staan. New BeginningZ opende pas
een nieuw honk voor naschoolse
opvang. Daar zijn nu ook deze acht
na schooltijd te vinden. Voor thee
en een koekje, hulp bij het huiswerk,
aandacht en begeleiding, sport en
spel, een gezonde maaltijd. En de
volgende lichting peuters loopt zich
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Siswe (6)
Haar alchoholverslaafde moeder
verwaarloost haar vijf kinderen.
Geen geboortebewijs dus geen
recht op een uitkering. Een enorme
babbeltante.

Zorg en aandacht is juist in
die eerste jaren heel belangrijk.
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MAMA TAHIYYA REAGEERT:
“Ik ben zó trots op onze acht kanjers.
Met uw en onze hulp zijn ze al zó
ver gekomen. Hoe kunnen kinderen
ontsnappen aan de armoede als
niemand hen bij de hand neemt?
Wij laten hen zien dat er méér is.
En dat ook zíj daar recht op hebben.
Wij stimuleren hen het beste uit
zichzelf te halen!”

MAMA Tahiyya, de drijvende
kracht achter New BeginningZ.

• 70% van de kinderen in Zuid-Afrika haalt hun middelbare school niet (in Nederland 7%)!
• Met haar team begeleidt MAMA Tahiyya 120 kinderen van 0 tot 18 jaar waaronder achtergelaten baby’tjes waarvoor zij adoptie regelt.
• Alle MAMAS samen geven met uw bijdrage dagelijkse zorg aan meer dan 30.000 kinderen in heel Zuid-Afrika!

