AL VIJFTIG PROJECTEN
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Dit voorjaar konden wij drie nieuwe MAMAS organisaties ‘adopteren’. Daarnaast breidden vijf van onze
bestaande partners uit met nieuwe projecten. Zo krijgen weer honderden kinderen een kans op een positieve
toekomst! Met trots stellen we aan u voor:
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1. Project Hantam (Colesberg,

20 JAAR MAMA POWER !

Noordkaap), met MAMA Lesley Orr aan
het roer, startte als een peuterklasje
maar heeft inmiddels programma’s voor
kinderen in alle leeftijden. Dat begint al
tijdens de zwangerschap. Een haven van
hoop in een armoedige omgeving.

Gefeliciteerd!
Dit jaar bestaat
Kinder fonds
MAMAS twintig
jaar. Een mijlpaal
waar we in deze
(dubbele!) nieuwsbrief graag samen
met u bij stilstaan. Want wat is er met
uw steun veel gebeurd!

2. MAMA Sue Hedden startte haar project
Woza Moya (Ofafa Valley, Kwazulu
Natal) als antwoord op de aidsepidemie.
Het project biedt o.a. thuiszorg, gezonde
voeding, peuterklasjes, naschoolse
opvang en vaardigheidstrainingen voor
jongeren.

3. Project Thanda (Mtwalume,
nieuwe MAMAS organisaties
uitbreiding van bestaande
MAMAS organisaties


Kwazulu Natal) geeft kinderen in
dit afgelegen plattelandsgebied
de kans zich te ontwikkelen. Met
peuteronderwijs, naschoolse opvang
en een trainingscentrum. Onder de
bezielende leiding van MAMA Angela
Larkan en PAPA Tyler Howard.

20 JAAR

De Beweging van Hoop in Zuid-Afrika groeit! Verspreid over heel Zuid-Afrika steunt Kinderfonds MAMAS
nu vijftig lokale projecten, zowel in de townships als op het afgelegen platteland.
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POWER
GIRLS
Tienermeiden, het
is een kwetsbare
doelgroep in ZuidAfrika. Door armoede,
uitzichtloosheid en
groot gebrek aan
goede voorbeelden
raken zij vaak al jong
uit koers. Misbruik, tienerzwangerschap
en schooluitval liggen op de loer.
Onze projecten zochten naar een
goede manier om jonge meiden te
begeleiden en voor de lange termijn te
versterken. Vanuit de MAMAS Alliance
hebben we daarom een gloednieuw
programma ontwikkeld: PowerGirls!
In zeven jaar tijd, van hun negende
tot hun zestiende jaar, komen meiden
bij elkaar in wekelijkse sessies. Door
middel van discussie, muziek en theater
gaan de MAMAS samen met hen aan
de slag rond belangrijke thema’s als

VAN KWETSBAAR KIND
NAAR KRACHTIGE MAMA
Claudia was twaalf toen haar moeder overleed.
Ze bleef achter met haar twee zusjes, de oudste
acht jaar, de ander nog een baby. Ze hadden
niets. Van de ene op de andere dag was kleine
Claudia moeder. Het was aan haar ervoor te
zorgen dat haar zusjes te eten hadden, veilig
waren, gezond bleven. Zij was het die haar zusje
naar school stuurde. Zelf had Claudia geen tijd
meer voor school. Ze zorgde voor de baby.
Gelukkig zocht Claudia’s juf contact met de
MAMAS van NorSA. De drie meisjes werden
meteen opgenomen in het programma en
in een pleeggezin geplaatst. Hier werden ze
onderdeel van een liefdevolle familie. Claudia
kon er tot rust komen, rouwen om haar moeder,

relaties, seksualiteit, familieplanning,
gezondheid, respect en eerlijkheid.
Ook ontwikkelen de meiden in het
programma een realistisch droom voor
hun toekomst. Het doel? Trotse, sterke,
verantwoordelijke jonge vrouwen die
op hun beurt meebouwen aan een
gezonde volgende generatie.
PowerGirls is het eerste nationale
programma dat uitgerold wordt in alle
projecten van Kinderfonds MAMAS.
Deze maand start een pilot bij vijf eerste
projecten. We houden u op de hoogte!
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onbezorgd spelen en naar school gaan. NorSA
bleef bij haar, ook toen ze volwassen werd. Ze
kreeg de kans te studeren en ging op kamers.
Inmiddels is Claudia gediplomeerd peuterjuf
en werkt ze zelf bij NorSA. Ze geeft nu andere
kwetsbare kinderen een kans op een toekomst.
Claudia’s verhaal is er één van velen. Het laat
zien hoe uw steun in al die jaren levens heeft
veranderd. MAMA Marietjie: “Als we deze drie
meiden niet hadden kunnen opvangen, waren
ze onderdeel geworden van de destructieve
cirkel van armoede in ons land. Nu hebben ze
een goede toekomst en zijn ze deel van een
nieuwe generatie. Hun kinderen zullen geen
armoede kennen.”
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Star Uplifting
MAMA Zoleka
was het aller
eers te pro ject dat
steun ontving. MAMA Zoleka Khakan
a:
“De komst van Kinderfonds MAM
AS
was een geschenk uit de hemel. Met
de
steun uit Nederland heeft Star Uplifting
duizenden kinderen kunnen help
en.
Kinderfonds MAMAS is zoveel meer
dan
een sponsor. Ze denken met ons mee
,
helpen ons groeien en staan door
dik
en dun achter ons.”

Wat in 1999 begon met niets, is nu
een krachtige Beweging van Hoop in
Zuid-Afrika! We groeiden van nul naar
vijftig indrukwekkende lokale projecten,
waarin 50.000 kinderen elke dag opvang,
liefde, voeding, onderwijs en veiligheid
vinden. Kinderfonds MAMAS steunt
inmiddels bijna 2.000 sterke, lokale
MAMAS die zich met hart en ziel inzetten
voor de kwetsbare kinderen van hun
land. Dat alles is alleen mogelijk dankzij
de trouwe support van onze – inmiddels
42.000 – trouwe donateurs.
Tegelijk zijn we ook hetzelfde gebleven.
Zo houden we ons aan onze belofte klein
te blijven wat betreft organisatie, en met
nog geen 7 FTE in Nederland lukt dat
goed. We hebben nog altijd dezelfde
missie: structurele, dagelijkse zorg en
een eerlijke toekomst voor de meest
kansarme kinderen. Mandela’s visie
op het werken met lokale mensen en
projecten is nog altijd leidend. En zijn
prachtige uitspraak is nog altijd ons
motto: “Het bestrijden van armoede
is geen liefdadigheid. Het is hooguit
rechtvaardigheid!”
Dank voor uw
onmisbare steun!

Ellen Nauta
voorzitter

Onze
beloftes:
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DANK AAN DE LOTERIJ
Waar zouden we zijn zonder de
Nationale Postcode Loterij? Al in 2000
besloot de loterij ons fonds te steunen,
om nooit meer weg
te gaan. Postcode
Loterij, bedankt!

MAMAS’ AANPAK BEWEZEN EFFECTIEF
Gezondheid, voeding, onderwijs, veiligheid en goed ouderschap: het zijn de
vijf belangrijkste componenten in de zorg voor jonge kinderen. Zo blijkt uit
het ‘Nurturing Care Framework’ dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
vorig jaar lanceerde. Het is volledig in lijn met wat Kinderfonds MAMAS al
twintig jaar doet!
Liefdevolle zorg in de jonge jaren is doorslaggevend voor een gezonde groei
en ontwikkeling. Het legt de basis voor een gelukkig, betekenisvol leven. Iets
waar ieder kind recht op heeft! Maar daarnaast is het ook de slimste investering
die je als land kan doen, zo schrijft de WHO: ‘Investeren in de ontwikkeling van
jonge kinderen is de beste
manier om welvaart te
stimuleren, economische
groei te bevorderen, gelijke
kansen te verruimen en
armoede te bestrijden.’
De MAMAS van Zuid-Afrika
weten als geen ander hoe
waar dit is. Zij doen er
alles aan zoveel mogelijk
kinderen de zorg te geven
die ze zó nodig hebben
en zó verdienen. Met
elke dag die voedzame
maaltijd. Met nauwe monitoring van de gezondheid en waar nodig aangepaste
voeding, medicijnen of doktersbezoek. Met peuterklasjes, schooluniformen,
huiswerkbegeleiding. Met een veilige plek waar kinderen altijd welkom zijn en,
als het echt niet anders kan, uithuisplaatsing. Met een luisterend oor, duidelijke
regels en het goede voorbeeld. Hun zorg verandert levens!
Hoe jonger we erbij zijn, hoe beter. Maar natuurlijk stopt het niet na die eerste
jaren. De MAMAS beloven ieder kind: we blijven bij je, tot je op eigen benen staat.

VIJF VERHALEN VAN HOOP
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De MAMAS bepalen welke zorg nodig is, Kinderfonds MAMAS
controleert. We bezoeken ieder project twee à drie keer per
jaar. Vooral de persoonlijke verhalen maken elke keer weer
diepe indruk. Graag nemen we u mee.

TOCH NOG NAAR DE UNIVERSITEIT
Clarence slaagde zeven jaar geleden
met hoge cijfers op de middelbare
school. Toch adviseerde niemand haar
door te gaan met leren. Inmiddels is
Clarence de alleenstaande moeder
van twee kinderen. De MAMAS
kwamen haar doodziek van de HIV en
zonder levensenergie tegen. Haar kinderen waren de
dupe! Na begeleiding, medische zorg en gezonde voeding
ziet Clarence het leven weer met energie tegemoet. Haar
kinderen zijn in goede handen bij de MAMAS en Clarence
werkt alsnog aan haar toelating op de universiteit.

Nyah
BIJNA NAAR
SCHOOL
Nyah’s moeder is
alcoholist en laat
haar zesjarige
dochter aan haar
lot over. In de winter haalden de MAMAS Nyah van straat,
op blote voeten en met slechts een dun T-shirtje aan
haar tengere lijfje. Nog diezelfde week startte ze in een
kleuterklasje van Lesedi. Ze leert er tellen en zingen, maakt
vriendjes en krijgt elke dag gezond te eten. Volgend jaar
gaat ze naar de basisschool! De MAMAS blijven bij haar.

YEWANDE STRAALT!
Yewande is 9. En albino. Vanwege
het bijgeloof in de gemeenschap,
is het leven er voor haar letterlijk
levensgevaarlijk. Gelukkig woont ze vlakbij school. Haar familie brengt
haar, de MAMAS halen haar op. Zo loopt ze zo weinig mogelijk risico.
In het naschoolse programma van de MAMAS wordt Yewande voor
honderd procent geaccepteerd. Hier mag ze zijn wie ze is. Ze durft
steeds meer haar huis uit en leert te socialiseren. En als ze toneel speelt,
straalt ze van oor tot oor!

OVERLEVEN OP 25 CENT PER DAG
Gogo (oma) Tamu is 88 en woont
met haar kind en acht klein- en
achterkleinkinderen in haar kleine
huisje. Niemand behalve gogo zelf
heeft een geboortecertificaat. En
zonder papieren heb je geen recht op
een uitkering of kinderbijslag. De hele
familie leeft van oma’s pensioentje van
75 euro per maand. Oftewel: 25 cent per persoon per dag. Oma maakt
zich grote zorgen. Hoe moet het als zij overlijdt? Gelukkig zijn er de
MAMAS! De kinderen krijgen nu dagelijks gezonde voeding, toegang
tot onderwijs en veel positieve aandacht. En de MAMAS helpen hen
alsnog aan een geboortecertificaat. Voor de kinderbijslag, maar ook
om straks een diploma te kunnen halen.

DONATEUR VAN HET EERSTE UUR
Kirsten Walraven was één van de aller
eerste donateurs. “De persoonlijkeaanpak
overtuigde me toen al. Kinder fonds
MAMAS heeft heel direct contact met
Kirsten met dochter Annabel
ieder project dat ze steunen. Dat geeft
ge
bijdra
mijn
dat
uwen
mij het vertro
echt goed terechtkomt. Daarbij ben ik in
zelf wanneer ik
al die jaren nooit gevraagd om meer te doneren. Ik kijk
ik zelf moeder.
werd
n
iets extra’s geef en dat is plezierig. Zeven jaar gelede
het werk van de
Het maakt dat ik meer dan ooit inzie hoe belangrijk
zorg die ik voor
MAMAS is. Alle kinderen hebben recht op de liefdevolle
mijn dochter zo gewoon vind.”
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KAMPIOEN TOUWTJE SPRINGEN
Collin’s ouders overleden aan aids. Het jochie groeide op
bij zijn oma en onder de vleugels van de MAMAS. Ondanks
straatbendes en drugsgebruik in zijn buurt, bleef Collin op
het rechte pad. Hij had moeite met school, maar blonk uit in
sport. In de programma’s van Children of the Dawn leerde
hij touwtje springen. Dankzij speciale lessen, talent en
hard werken werd hij vorig
jaar kampioen ‘rope skipping’
van Zuid-Afrika! Inmiddels is
hij coach bij het project en
helpt hij andere kwetsbare
kinderen. Een rolmodel!
Vanwege de privacy van de kinderen
gebruiken we niet hun echte namen.

KINDERPSYCHOLOOG ZIET
GROTE VOORUITGANG

Vier vragen aan Sylvia Mwila (country representative)

“IK ZIE LEVENS VERANDEREN”
Het bezoeken van alle projecten kost inmiddels zo’n 22 weken per
jaar. Inclusief 30.000 kilometer aan reistijd. Onze Zuid-Afrikaanse
social worker en country representative Sylvia Mwila reist al negen
jaar lang dwars door alle negen provincies van Zuid-Afrika om
de MAMAS te bezoeken.
Waarom is projectbezoek zo belangrijk?
“In de eerste plaats om er zeker van te zijn dat het geld goed wordt
besteed. Doordat ik de kinderen zie en de MAMAS ken, merk ik het
snel als iets niet goed gaat. Zo kunnen we op tijd aan de bel trekken
of ondersteuning geven. Ik bouw een vertrouwensband op met de
MAMAS, zodat ze alles open kunnen delen.”
Hoe ziet een gemiddeld bezoek eruit?
“Ik ga eerst om tafel met de leidende MAMAS en het bestuur van
het project. We praten door over onder andere de voortgang,
uitdagingen en successen, cijfers en toekomstplannen. Vervolgens
krijg ik een ‘tour’ door het centrum en gaan we op huisbezoek bij
één of meerdere families. Heel belangrijk, want dat geeft me een
compleet beeld van zowel het belang als de impact van het project.
Eenmaal terug bij het centrum zijn de oudere kinderen uit
school en zie ik de naschoolse programma’s in actie.”

Jaarlijks gaat Medical Checks for Children
op missie naar projecten van Kinderfonds
MAMAS. Tijdens zo’n missie screent een
team van vrijwillige Nederlandse artsen
Kinderpsycholoog Janine
en verpleegkundigen honderden kinderen.
Kinder- en jeugdpsycholoog Janine Terwindt:
“Na een jaar in de zorg van Kinderfonds MAM
AS, komen de kinderen
veerkrachtiger over. Ze tonen meer vertrouwen, zijn
speelser en uitdagender
en voegen zich beter naar de instructies. We
zagen grote vooruitgang,
niet alleen wat betreft gezondheid maar ook in
hun ontwikkeling in het
algemeen. Doordat in hun basisbehoeften word
t voorzien, komt er letterlijk
en figuurlijk ruimte voor groei.”

Hoe is zo’n bezoek voor het project?
“De MAMAS zien Kinderfonds MAMAS echt als een partner.
Ze zijn trots te kunnen laten zien wat ze doen, maar zien
het bezoek ook als een kans om advies of hulp te vragen.
Omdat ik alle projecten ken, kan ik waardevolle tips geven of
doorverwijzen naar andere MAMAS.”
Wat vind je mooi aan je werk?
“Ik heb al zeven jaar de mooiste baan ooit! Telkens opnieuw
ben ik onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de
MAMAS. Ze betekenen de wereld voor de kinderen in hun zorg.
Het is een voorrecht onderdeel te mogen zijn van die MAMA
POWER!”
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mijlpaal:
40 projecten

landelijke uitrol
MAMAS Academy

2001

2009

2012

2015

2019

2023

eerste ‘eigen’ project
Star Uplifting
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onze ambitie: 60 projecten,
100.000 kinderen

