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Nieuwsbrief februari 2018: 
 

Ons 10-jarig bestaan  op  6 oktober 2018 
 

Het is bijna niet te geloven maar Mzamomhle bestaat in 2018 10 jaar! 10 Jaar waarin meer is bereikt 
dan we ooit voor mogelijk hielden. Met hulp van jullie allemaal maken inmiddels  jaarlijks honderden 
kinderen in Mfuleni en Wallacedene een goede en veilige start op het dagverblijf en de kleuterklas 
(Grade R), worden ouders in staat gesteld om te gaan werken en ervaart de township dat hun kinde-
ren er toe doen!  De contacten met CECD, Wilde Ganzen,Learn2Live, Starting Chance en Belgotex zijn 
verder geïntensiveerd en werpen hun vruchten af! We zijn blij en trots op alles wat bereikt is en nog 
bereikt gaat worden en dat willen we vieren met jullie. Met allen die ooit betrokken waren bij een van 
onze of bij meerdere projecten, met mensen die vanuit Nederland bijdroegen of meegingen op bouw-
reis. We zien uit naar deze ontmoeting met jullie . 
 
Om ons 10-jarig bestaan op 6 oktober 2018 te vieren hebben we grootse plannen. Middels deze 

nieuwsbrief doen we een oproep op jullie om ons te helpen bij de voorbereidingen. 

 

We willen graag met als thema VERBINDING een gezellige middag en avond organiseren met een 

Zuidafrikaans en Nederlands tintje. 

 

We denken aan een braai, aan Zuidafrikaanse wijntjes en Nederlandse biertjes, aan Afrikaanse en Ne-

derlandse kunst om te verkopen, aan townshipkunst, aan Afrikaanse zang, dans en mode en aan Ne-

derlandse poffertjes (o.i.d.) 

 

We zijn met te weinig mensen om dit alleen voor elkaar te krijgen en doen daarom bij deze een oproep 

om ons te helpen. Er is al een begin gemaakt van een organisatiegroep waarbij we verheugd zijn dat 

Martijn van de Kroef,  Helma Kelder, en Emile van Egmond samen met Marc Peter Geijtenbeek en 

Hanneke Zwaan zich al bereid hebben verklaard zich hiervoor in te zetten. 

 

Maar... we kunnen nog veel meer mensen gebruiken 

 

Lonwabo voor kinderen met een beperking 

 
Als Stichting Mzamomhle hebben we geprobeerd ons te nomineren als gegadigde voor de 

Nacht van de Fooi 2018. Als vele organisaties is het ons helaas niet gelukt door te dringen tot 

de laatste vijf. Wel heeft Wilde Ganzen de organisaties die afgevallen zijn en waarvan de pro-

jecten wel waren goedgekeurd ons een aanbod gedaan om 50 % van de projectkosten te weten 

15.000 euro te vergoeden. Dat is een fantastisch aanbod waar we graag in mee willen gaan, 

maar... dan hebben we dus nog 7500 euro nodig. Waar gaat het om: 

In onze nieuwsbrief van december j.l. hebt u kunnen lezen dat we met Starting Chance een 

project op willen zetten in Mfuleni. We willen graag participeren in het opzetten van een 2e 
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kinderdagverblijf (het eerste is Mfuleni Educare Centre van Sandra Lucas) gecombineerd met 

opvang voor gehandicapte kinderen van 0 - 18 jaar en een medische kliniek. 

Het kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking (Lonwabo Special Needs Centre) 

wordt gerund door Principal Thandeka Mafila.  

 

 
 

Zij vangt 37 kinderen op in de leeftijd van 0 - 18 jaar bij haar thuis. Dit doet zij, samen met 

haar team, al 10 jaar. Haar echtgenoot Thembasile Mafila rijdt dagelijks alle kinderen van hun 

huis naar het kinderdagverblijf en weer terug uit allerlei townships. In 2016 werd Thembasile 

aangereden door een pick-up truck. Hoewel hij onschuldig was aan dit ongeluk zat zijn auto 

in elkaar en de chauffeur van de truck, bang voor het verliezen van zijn baan en in dienst bij 

de semi-overheid, ontkende schuld. Daardoor verloor Thembasile de claim en kon de auto 

niet meer worden gerepareerd.  

Sinds 2016 leent Thembasile een open pick-up truck en haalt daarmee de kinderen op. De 

kinderen kunnen slechts liggend achterin het bakkie worden vervoerd en niet alleen kunnen 

zo maar weinig kinderen worden vervoerd, het is ook nog eens onveilig (geen riemen) en on-

aangenaam (in de open lucht). Thembasile, hoewel al elke ochtend vanaf half 6 onderweg 

moet zo vaak heen en weer rijden dat hij dit niet lang meer kan volhouden. 

 

Daarom willen we het mogelijk maken dat het centrum een tweede hands mini-van kan aan-

schaffen zodat 9 kinderen zittend op stoelen en in de riemen in een overdekte kleine bus ver-

voerd kunnen worden. 
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Deze bus kost om en nabij 15.000 euro, maar dan is hij ook aangepast voor gehandicapten-

vervoer. We willen dit graag mogelijk maken en roepen daarbij uw hulp in. 

Uiteindelijk moet het toch mogelijk zijn om 7500 euro bij elkaar te verzamelen. We zijn im-

mers met velen. U kunt doneren via de donatieknop op onze website of direct geld overmaken 

naar onze rekening: NL38RABO 0142.6590.96 tnv Stichting Mzamomhle te Baarn 

 

Uitbreiding Sinethemba komt op televisie!  

 

Wilde Ganzen heeft de Uitbreiding van Sinethemba uitgekozen als  

project van de week! 

Dat houdt in dat dit item uitgebreid in beeld wordt gebracht. Op deze wijze krijgt  het werk van onze  

stichting optimaal aandacht in de pers. Daar zijn we erg blij mee. In een volgende nieuwsbrief zullen 

we datum en tijd vermelden. 

 

  

Namens de mensen in ons bestuur: 

 

Hanneke Zwaan 

Frans Labberton 

Loek Reijns 

Marc Peter Geijtenbeek 

Rob Serné 

 

+31654282262 

voorzitter@stichtingmzamomhle.nl 
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