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Nieuwsbrief  
U INVESTEERT IN HOOP! 
Wat gebeurt er toch 
geweldig veel, dankzij 
uw steun! De aantallen 
hiernaast spreken 
boekdelen. Ik werd 
er stil van, ontroerd. 
Al die kinderen, al die lévens! 

Want dit gaat over Lebogang, 12 jaar 
jong en al ‘mantelzorger’ van zijn zieke 
oma. Het hield hem lang weg van school. 
Maar nu haalt hij die achterstand in. 

Dit gaat over Thombi, een kleuter van 5, 
maar al aan de sjouw met haar babyzusje 
op de heup. Want mama is dronken en 
ze hebben honger. Nu wordt er voor hen 
gezorgd, kunnen ze kind zijn. 

Dit gaat over Charlotte, slachto!er van 
kinderhandel en bijna verkocht voor 100 
euro. De MAMAS konden er nog net op 
tijd een stokje voor steken. Ze is nu veilig.

De MAMAS redden levens. Dat kunnen 
ze volhouden dankzij uw betrokkenheid 
en vertrouwen. U investeert in hoop! 
Onvoorstelbaar: 38.000 kinderen. 
Letterlijk een stadion vol verhalen van 
hoop… Dank u wel! 

Annelies van der Vorm, voorzitter

VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID

MAMA POWER IS ER VOLDOENDE...  
Maar er is méér nodig voor de Beweging van Hoop!

Ieder jaar maakt Kinderfonds MAMAS de 
balans op. Hoe staan de MAMAS ervoor? De 
cijfers liegen er niet om. Een paar voorbeelden!

Inmiddels werken in Zuid-Afrika 1.400 
lokale MAMAS (en 284 papas!) schouder aan 
schouder voor een betere toekomst voor de 
kinderen van hun land. In hun crèches liggen 
’s ochtends voor 1.753 baby’s en dreumesen 
luiers en "esjes klaar. Iedere morgen stappen 
3.164 peuters hun klasje binnen om te eten, 
te spelen, te leren en te groeien. 7.108 tieners 
krijgen huiswerkbegeleiding. Dagelijks eten 
ruim 18.000 kinderen en tieners bij de 
MAMAS. Samen geven de MAMAS - op veel 
verschillende manieren - zorg aan 38.000 
kinderen en jongeren in ernstige armoede. 

Meestal wonen de kinderen thuis. Vaak met hun 
moeder, oma of tante. Want thuis is bijna altijd 
beter dan in een kindertehuis of pleeggezin. 
Tenminste 15 jaar lang omgeven door liefde en 
steun van de MAMAS; om gezond te blijven, 
naar school te gaan en zich te ontwikkelen. 

Eén ding is zeker; uit alle hoeken van 
het land horen we dezelfde boodschap: 
MAMA POWER werkt! Daarom durven we 
te dromen van een Beweging van MAMAS 
die héél Zuid-Afrika verandert, van onderaf.  
De onstuitbare kracht die kind voor kind 
afrekent met de armoede en een nieuw besef
van hoop brengt in  
een land waar het  
nu nog zo donker is.

ZUID!AFRIKA ZÉLF
Zuid-Afrika moet zélf meer verantwoorde-
lijkheid nemen voor hun eigen kinderen! 
Daarom benadert ons team in Johannesburg 
(3 collega’s, zie foto) sinds kort het bedrijfs-
leven voor steun. Bedrijven ‘verdienen’ 
hiermee belastingvoordeel en de MAMAS 
kunnen meer kinderen zorg bieden. Deze 
inkomsten lopen niet via 
Kinderfonds MAMAS, maar 
gaan direct naar de projecten. 
Wij controleren wel de 
besteding. Lees meer op 
www.mamasalliance.com. 

VERMOGENS!
FONDSEN
Uw donatie is verre-
weg de belangrijkste 
bron van inkomsten 
voor Kinderfonds MAMAS. Zonder u zijn we 
nergens. Maar om verder te kunnen groeien, 
gaan we ons komende tijd ook actief  

richten op vermogensfondsen: 
stichtingen die een vermogen 
beheren met de bedoeling dit 
aan een goed doel te besteden. 
Heeft u misschien een tip?  
We horen het graag!

DANK AAN DE LOTERIJ
In februari ontvingen we opnieuw de 
jaarlijkse cheque van de Postcode Loterij! 
Dankzij die bijdrage van 500.000 euro gaat 
uw gift voor 100% naar onze doelstelling. 
Toen we de foto van de cheque naar Zuid-
Afrika mailden, stuurden de MAMAS van 
Norsa deze fantastische foto terug. 

mamas
 voor kinderen in Afrika

De soepkeuken van MAMA Thembeka met elke dag meer dan 100 gulzige bezoekertjes.
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“HET LEVEN BRACHT ME HIER”,  
vertelt MAMA Lorna (66) van project PUSH.  
Haar verhaal is een goed voorbeeld van hoe 
vrouwen MAMAS worden. 

Lorna Fisher kwam op haar 19e naar Kliptown/
Soweto, als alleenstaande tienermoeder van 
twee kleintjes. Op zichzelf aangewezen vocht 
ze voor een bestaan. Ze vond een baantje in 
een fabriek en begon later haar eigen winkel-
tje in tweedehands kleding. Door hard werken 
bouwde ze een goed leven op. Maar in 2000 
gaf ze dat allemaal weer op... Kliptown had 
haar nodig! MAMA Lorna vertelt:

“Ik noem het vaak mijn ‘wake-up call’, die dag 
dat mijn buurvrouw aids bleek te hebben.  
Ik wist van de ziekte, had erover gehoord op 

het nieuws. Maar nu kwam het dichtbij! Ineens 
zag ik hoe de ziekte in mijn buurt om zich heen 
sloeg. Zieke vrouwen die geen idee hadden 
wat hen overkwam, vier begrafenissen per 
week; dit was aids! Ik ging vrijwilligerswerk 
doen in het ziekenhuis en leerde meer over 
HIV. Ik weet niet waar ik de moed vandaan 
haalde, maar ik besloot in actie te komen.

In één dag haalde ik mijn winkel leeg en richtte 
het in als ‘aidskliniekje’, van waaruit ik mensen 
testte en voorlichting gaf. Ik verzamelde 12 
vrouwen om me heen. Samen waren we hele 
dagen op pad om mensen thuis te verzorgen 
en begeleiden. ’s Avonds bad ik voor 10 rand 
om mijn dochter brood mee te kunnen geven 
naar school, maar toch was ik vastbesloten.  
Ik mocht niet laten gebeuren dat de een na 
de ander doodging, terwijl ik iets kon doen! 

Bij de mensen thuis kwamen we natuurlijk 
hun kinderen tegen. Kinderen die er ineens 
alleen voor stonden, toch al zo zwak door 
armoede. Als we ’s avonds bij elkaar kwamen 
was het altijd weer een droevige rekensom: 
hier 4 kinderen achtergebleven, daar 3…  
Hoe konden we hen aan hun lot overlaten? 
Iedere dag legden we allemaal een paar rand 
opzij om wat groente te kopen. Niemand was 
ooit zo creatief met kool als wij in die tijd! We 
gaven de kinderen eten, stopten hen in bad, 
stuurden hen naar school. Dat ging als een 
lopend vuurtje rond. Steeds meer kinderen 
klopten aan… 

Wat stonden we voor een uitdagingen in die 
tijd! Met vallen en opstaan leerden we veel en 

gingen we door. Gelukkig gingen mensen ons 
ook #nancieel een beetje steunen. Daardoor 
konden we een plek huren om de kinderen op 
te vangen. In 2013 kwam Kinderfonds MAMAS 
aan boord, als reddende engel. Met jullie steun 
vanuit Nederland hebben we ons werk enorm 
kunnen uitbreiden en verbeteren! 

Ik had nooit het plan om een MAMA te 
worden. Maar het is de beste beslissing die 
ik ooit heb genomen. Als ik de kinderen 
zie spelen in onze speelplaats, met een 
volle maag en een grote glimlach, dan voel 
ik me gezegend. Deze kinderen hebben 
niet gekozen voor de ellende waar ze in 
terechtkwamen. Ze kregen simpelweg geen 
eerlijke kans. Wij geven hen die kans nu wél!  
We lopen met hen mee, zo lang als nodig is.”

INSPIREREND 
VOORBEELD 
BONGIWE
Bongiwe Banda is 
één van de kinderen 

die opgroeiden bij PUSH. Als oudste van 

een kindgezin stond ze op haar 14e alleen 

voor de zorg van 4 broertjes en zusjes. Nu is 

ze 23, werkt ze zelf bij PUSH en studeert ze 

Maatschappelijk Werk. Ze zegt: “Ik weet wat 

het is om op te groeien in armoede, met 

niemand die je kan helpen. MAMA Lorna 

veranderde mijn leven. Ze is als een moeder 

voor me! Nu wil ik niets liever dan op mijn 

beurt andere kinderen helpen.”

In de extreem armoedige krottenwijk 
Kliptown (naast Soweto) zorgt MAMA 
Lorna voor 356 kwetsbare kinderen van 6 
tot 18 jaar. Met minimale middelen en een 
team van vrijwilligers regelt ze 3 gezonde 
maaltijden per dag, naschoolse opvang, per-
soonlijke aandacht, huiswerkbegeleiding, 
voorlichting, sport en spel; iedere dag weer.

PUSH  

MAAR WIE ZIJN DIE MAMAS EIGENLIJK?


