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mamas
voor kinderen in Afrika

ZO BIJZONDER!
Xolani studeert dit jaar
af als leraar. Lungelo
zit in het tweede jaar
van zijn opleiding
Journalistiek. Mmakato is net begonnen
aan haar studie Rechten. Het klinkt zo
gewoon, maar wat is het bijzónder!
Het bericht dat MAMA Magali van
project Children of the Dawn ons deze
week stuurde, raakte me diep. 65 van
hun 830 kinderen zitten inmiddels op
de hogeschool of universiteit!

BEWEGING VAN MAMAS GROEIT ALS KOOL
We zijn er best een beetje trots op: in drie
jaar is het aantal Zuid-Afrikaanse MAMAS
verdubbeld! Inmiddels staan iedere dag
1.910 lokale vrouwen op voor de meest
kwetsbare kinderen, verspreid over heel het
land. Iedere dag weer gaan zij het gevecht
aan tégen de armoede en vóór de toekomst
van ‘hun’ kinderen.
MAMA Mapula (67) is één
van die MAMAS. In 2009
verhuisde ze naar het
plattelandsdorp Winterveld,
vlak boven Pretoria, waar ze
een lapje grond erfde van
haar vader. “Daar herkende
ik de armoede uit mijn
jeugd. Armoede waar je als
kind op eigen kracht nooit uit komt.”
“Een wereld zonder werk, zonder inkomen,
zonder eten. Waarin kinderen geen enkele
stimulans krijgen, van school uitvallen, geen
toekomst zien. Een wereld van verlating,

verslaving en ziekte. Van misbruik en geweld.
Armoede is een complex web van ellende.
Armoede steelt je hoop.”
MAMA Mapula móest in actie komen. “Ik had
slapeloze nachten, denkend aan kinderen die
naar bed gingen zonder eten, die de volgende
dag weer op straat zouden
zwerven. Hoe kon ik verder
gaan met mijn leven, terwijl
de wereld zo wreed was en
die kinderen zo hulpeloos?”
Nu, negen jaar later, zorgt
Mapula voor 590 kinderen
van 1 tot 18 jaar. Vanuit haar
eigen kleine centrum. Samen
met tientallen vrouwen uit
de buurt. Zij weten zich onderdeel van een
groeiende Beweging van Hoop in Zuid-Afrika.
Een beweging van MAMAS die niet langer
wachten, maar zélf in actie komen. Met de
logica van gewone mensen. Op eigen initiatief,
dichtbij, vandaag nog!

ONZE NIEUWE DIRECTEUR

JAAR VAN GROEI

Graag stellen we onze nieuwe directeur
Joep Verboeket aan u voor. Per 1 september
neemt hij het stokje over van Frits Strietman.
Joep: “Ik vind het geweldig hoe Kinderfonds
MAMAS van onderaf het verschil maakt
in Zuid-Afrika.
Wat een eer de
MAMAS te mogen
ondersteunen in
hun belangrijke
werk voor de
meest kwetsbare
kinderen.”

Ons jaarverslag over 2017 is klaar. Wat zijn
we gegroeid! Steeds meer mensen steunen
de MAMAS.
We gingen
van 32.700
naar 42.250
donateurs.
Het aantal
MAMAS kon
daarom toenemen met 28% tot 1.910 in 2017.
Het aantal kinderen in hun zorg groeide van
40.000 naar ruim 50.000! Meer lezen? U vindt
het jaarverslag op kinderfondsmamas.nl.

Veel van hen waren al jong wees.
Allemaal groeiden ze op in gruwelijke
armoede. Stuk voor stuk hebben ze
honger geleden en hadden ze een
onmogelijke achterstand in te halen.
Maar de MAMAS namen hen onder hun
hoede en liepen de weg met hen. Vanaf
de eerste jaren van de basisschool. Tot
vandaag. En verder! Dat is onbetaalbare
trouw die levens verandert.
Wat is het hoopgevend om te zien dat de
liefde en de zorg van de MAMAS werkt!
U maakt dat mogelijk…
Duizendmaal dank!

Ellen Nauta – voorzitter

Margriet Schreuders op bezoek in Zuid-Afrika.

DANK AAN DE LOTERIJ
Sinds 1999 steunt de Postcode Loterij ons.
Fantástisch! Margriet Schreuders, hoofd
Goede Doelen van de loterij: “Ik vind het
geweldig hoe Kinderfonds MAMAS niet zelf
met oplossingen komt, maar ondersteunend
is aan lokale MAMAS die de oplossing allang
hebben. Door hen met elkaar te verbinden,
brengt het fonds een beweging van MAMAS
op gang die samen de kracht hebben hun
land te veranderen.”

In Zuid-Afrika leeft meer dan 60% van de mensen onder de armoedegrens.
Eén derde heeft feitelijk niets. Vooral kinderen als Michaela zijn het slachtoffer.

HET VERHAAL VAN MICHAELA
VAN DE GEVANGENIS VAN
DE ARMOEDE...
Nelson Mandela noemde het ‘de gevangenis van de armoede’. En
dat is precíes wat het is. Armoede sluit kinderen op in kansloosheid.
Het is zoveel meer dan gebrek aan geld. Er valt niet aan te ontsnappen.
Een donkere vicieuze cirkel, die zich generatie op generatie herhaalt.

HONGER Michaela had elke dag honger. Ze had geen energie
om naar school te gaan, om te groeien, om gezond te blijven. Laat
staan om te leren.

Michaela woont
op het platteland
boven Kaapstad.
Ze is 9 jaar.

...NAAR DE VRIJHEID OM TE LEVEN!
ETEN Bij de MAMAS is een gezonde maaltijd vaste prik. Zij
geven dagelijks 20.000 kinderen aanvullend te eten. Ze steunen
gezinnen met voedselpakketten en groentetuintjes.

ZIEKTE Michaela was ondervoed en zwak. Als ze pijn had,
verbeet ze die. In haar dorp zag ze al veel mensen doodgaan aan
aids en tbc. Maar een dokter heeft ze nog nooit gezien. Die was te
duur en te ver weg.

ZORG De MAMAS houden de gezondheid van de kinderen

SCHOOLUITVAL

ONDERWIJS De MAMAS weten dat onderwijs de weg naar

Michaela had geen schooluniform. Maar
wel een flinke achterstand. Thuis had nog nooit iemand zelfs maar
een boekje met haar gelezen. Zo zou ze de middelbare school nooit
halen. In haar buurt maakt 80% van de kinderen hun school niet af.

nauwlettend in de gaten. Ze regelen medische zorg. Ieder kind
wordt getest op aids en krijgt toegang tot medicijnen. En ook
elke dag tandenpoetsen hoort erbij.

de toekomst is. Ze begeleiden de kinderen met peuterklasjes (6.000),
schooluniformen (3.768), naschoolse opvang (5.387), sport e.d.
Inmiddels zitten 800 jongeren op hogescholen en universiteiten!

MISBRUIK & GEWELD Michaela werd ernstig mishandeld door haar eigen vader. Ook buitenshuis was ze niet veilig.
In geen enkel land ter wereld is misbruik en geweld tegen meisjes
en vrouwen zo ernstig als in Zuid-Afrika.

BESCHERMING In 2017 begeleidden de MAMAS meer
dan 2.000 kinderen na misbruik of geweld. Overal creëren ze
veilige plekken. Waar nodig doen ze aangifte en regelen ze
pleeggezinnen.

DRANK & DRUGS Michaela kan zich moeilijk concentreren: ze heeft het Foetaal Alcohol Syndroom. Omdat haar moeder
ook tijdens de zwangerschap de drank niet kon laten staan. Drank
en drugs verdoven de uitzichtloosheid.

HET GOEDE VOORBEELD De MAMAS stimuleren
de kinderen met begeleiding, leuke activiteiten en gesprekken.
Ook over de gevaren van drugs en alcohol. Zij geven het goede
voorbeeld en de voorlichting die kinderen thuis missen.

SCHAAMTE Michaela kon het niet onder woorden brengen,
maar voelde het wél: zij telde niet mee. Ze was een mager meisje
met blote voeten en vieze kleren. Ze had geen stem. Werd niet
gezien. Ze deed er niet toe.

EIGENWAARDE De MAMAS geven nu al 50.000 kinderen
iedere dag die ene, zo belangrijke boodschap: je mag er zijn!
Bij hen zijn alle kinderen welkom. Voor hen is ieder kind
belangrijk.

RICHTINGLOOSHEID Michaela

TOEKOMST MAMA Ingrid heeft zelf ernstige armoede

wist niet anders…
Armoede was haar norm. Ze droomde niet meer van een betere
toekomst. Ze overleefde, ze doolde. Totaal op zichzelf. Zij had
niemand om zich aan op te trekken.

gekend. Zij heeft zich het lot van Michaela aangetrokken. Zij
ziet de potentie in haar en is het levende voorbeeld van hoe het
anders kan.
Gelukkig zijn er de MAMAS! In alle soorten, maten en kleuren. In
heel Zuid-Afrika. Van kokkin tot verzorgster, van huiswerkjuf tot
projectleider. In hun projecten worden tienduizenden kinderen
bevrijd uit de gevangenis van de armoede. Niet alleen met een
boterham of een schooluniform, maar door járenlang met hen
mee te lopen. Tot de kinderen op eigen kracht verder kunnen!

Bekijk het indrukwekkende filmpje
van MAMA Ingrid en Michaela op
www.kinderfondsmamas.nl.
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