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Een spetterend
succes!
Hartelijk dank voor uw bijdrage
aan ons jaarlijkse strandfeest – het
was groter dan ooit! Dankzij uw
hulp konden we 1063 kinderen
meenemen. Inderdaad een ongelofelijk
aantal – éénduizendendrieënzestig
opgewonden kinderen beleefden een
onvergetelijke dag vol zon, zee en
zand. Deze kinderen zijn zo arm dat
dit voor velen niet alleen hun eerste
bezoek aan het strand was, maar
ook hun eerste busreis! Ik had u zo
graag hun vreugde willen laten zien
over de kleinste dingen die u en ik zo
vanzelfsprekend vinden.
We zijn u ontzettend dankbaar
voor uw hulp om dit speciale uitje
mogelijk te kunnen maken. U kunt
zich zeker voorstellen dat het een
flinke opgave is om al die kleintjes
te vervoeren… te zorgen voor
een lekkere lunch en een speciaal
cadeau… om iedereen te voorzien
van een splinternieuw Breadline Africa
T-shirt en om ieder kind in te smeren

met zonnebrandcrème… dan spelletjes
te begeleiden en voor hun veiligheid te
zorgen terwijl ze in het water plonsden
en spetterden… Maar we waren er
klaar voor, en het was een fantastische
dag die de kinderen nooit zullen
vergeten!
Iemand vertelde mij over een jongetje
dat niet alleen bij het naar bed gaan
die avond zijn nieuwe T-shirt aan wilde
houden – maar er ook op aandrong
het de volgende dag naar school te
mogen dragen! Veel onderwijzers en
ouders waren ons dankbaar dat we
hun kinderen dit kleine beetje geluk
konden geven, vooral tijdens het
vakantieseizoen dat voor arme mensen
vaak een mistroostige tijd van het
jaar is.
We hadden het niet kunnen doen
zonder de steun van onze plaatselijke
gemeenten (zij leverden de verzorgers
voor de kinderen met speciale
behoeften) en onze vrienden, sponsors

en vrijwilligers hier in Kaapstad, die in
grote getale aanwezig waren. Maar
bovenal hadden we het niet
zonder U kunnen doen. Uw gulheid
om deze zeer achtergestelde kinderen
te willen helpen, ondanks de druk
van de wereldrecessie, heeft ons zeer
bewogen. Wij hopen dat deze speciale
foto’s u trots en blij maken. Nogmaals
onze hartelijke dank voor al uw hulp!

Wat een prachtig plaatje en dat allemaal mede dankzij u!

Dank, dank, dank!

Ria van Dijk zamelt op haar
90e verjaardag geld voor
Breadline Africa in. Dank je wel
Ria en gefeliciteerd.

Goos en Harrie Geerts zijn 50 jaar
getrouwd. Gefeliciteerd! en dank
jullie wel!

In december 2010 zijn weer honderden
kinderen uit de arme wijken verrast met een
bezoekje aan zee! Edna en haar vrijwilligsters
bereidden zich al wekenlang voor om deze
kinderen de “tijd van hun leven” te bezorgen.
De meesten zijn nog nooit verder geweest dan
hun krotje, terwijl de zee op een paar kilometer
afstand ligt. Hun allereerste uitstapje naar het
strand zullen ze nooit meer vergeten. Er worden
spelletjes met hen gedaan, ze krijgen een
heerlijke lunch (velen hebben nog niet gegeten
die dag) en tot hun grote verrassing komt de
Kerstman ook nog langs met natuurlijk een
kadootje voor iedereen. Alle kinderen krijgen
een t-shirtje met het BLA-logo erop gedrukt.
Natuurlijk mogen ze dat houden! Al die kindjes
in die fleurige shirtjes; het is een geweldig gezicht
en ook praktisch om hen allemaal goed in de
gaten te houden; want iedereen moet natuurlijk
’s avonds weer veilig thuis gebracht worden.
Daar is veel geld voor nodig en wat waren
we dan ook blij dat mevrouw Ria van Dijk uit
Tilburg bedacht dat ze “niets meer te wensen”
had op haar 90e verjaardag! Het enige wat ze
graag zou willen is geld inzamelen voor deze
kinderen. Nancy was dan ook ontzettend blij
en gelukkig toen ze de envelop uit handen van
mevrouw Ria van Dijk mocht ontvangen! Wat
een verrassing.

Een ook meneer en mevrouw Harrie en Roos
Geerts uit Berkel-Enschot vierden een feestje!
Zij waren in september j.l. 50 jaren getrouwd
en hadden aan alle gasten geld voor Breadline
Africa gevraagd in plaats van een kado voor
henzelf! Geweldig. Beiden zijn al jaren trouwe
donateurs van ons en dat komt ook door
hun bezoeken aan Zuid-Afrika, waardoor ze
met eigen ogen hebben kunnen zien wat een
tegenstellingen er tussen arm en rijk er nog in
dit land zijn. Roos Geerts had zelfs een “kleine
container” gemaakt, waarin de gasten op het
bruiloftsfeest het geld konden stoppen.
Hiermee verwijzend naar de oude zeecontainers
die Breadline Africa ombouwt tot kleuterschool,
kliniek, soepkeuken, toiletgebouw, scholings- en
trainingscentrum. Het is heel fijn dat al het geld
volledig besteed is aan deze fantastische dag!
Mocht u ook een keer op deze manier geld
willen geven, neem dan rustig contact met. Wij
kunnen dan samen een mooi project uitzoeken.
Het waren emotionele dagen die nog heel
lang in de herinnering van alle kinderen en
vrijwilligers bewaard zullen blijven. Hopelijk
volgend jaar weer!
Veel liefs, Nancy

Containers:

we gaan door met het maken van
schatten uit schroot

Zoals u weet werken wij als partner
samen met vele goede projecten die
arme mensen helpen om zichzelf
te helpen. U bent bekend met onze
liefdadigheidsacties om de nood van zeer
arme en hulpeloze mensen te verlichten.

we ons team van medewerkers op deze
grote metalen containers af om ze om
te bouwen tot wat het meeste nodig is.
Metaalbewerkers, schilders, loodgieters,
elektriciens gaan dan aan de slag – en de
transformatie begint.

Maar we staan vooral bekend om onze
“kant-en-klare oplossingen” voor de
dringende behoeften van arme mensen –
onze fantastische verbouwde containers,
die we omtoveren tot kleuterscholen,
bibliotheken, klaslokalen, toiletgebouwen,
sportfaciliteiten, klinieken, soepkeukens,
dierenartspraktijken – in onze ervaring
zijn de toepassingen van deze containers
ontelbaar!

Dit proces is echt een geweldige
oplossing voor de behoeften van arme
gemeenschappen omdat het snel is –
we kunnen een container ombouwen
in veel minder tijd dan nodig zou zijn
voor het bouwen van bijvoorbeeld een
nieuwe kliniek of een nieuw klaslokaal.
Het is ook veel goedkoper! Bovendien
zijn containers enorm stevig – ze zijn
praktisch niet kapot te krijgen en goed
bestand tegen water, vuur en inbraak.

Met uw steun kunnen wij afgedankte
tweedehandse zeecontainers, die hier
aan land terecht komen na een leven
op zee, aanschaffen. Vervolgens sturen

Een ander voordeel is hun mobiliteit –
als de container klaar is, laden we hem
gewoon op een grote vrachtwagen die de

nieuwe soepkeuken (of bibliotheek,
of kleuterschool, of toiletgebouw)
bezorgt op de plaats waar deze het
meest nodig is!
En tenslotte is het een fantastische
“groene” manier om een product dat
anders op een scheepswerf weg zou
roesten te hergebruiken… het geeft een
hele nieuwe betekenis aan het begrip
“recycling”!
Plaatselijke mensen kunnen zien hoe
nuttig onze containers zijn en daarom
zijn ze enorm in trek. Soms lijkt het wel
of iedereen een omgebouwde container
wil, en elk verzoek lijkt dringender en
verdienstelijker dan het voorgaande. We
komen altijd containers tekort en zullen
u dankbaarder zijn dan u zich voor kunt
stellen, voor iedere bijdrage voor ons
container spaarvarken.
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Leerlingen dansen tijdens de opening
van hun media en trainingslokaal op
Betrams Junior School

Bertrams Junior School krijgt
een nieuw bibliotheek

Deze school, in de binnenstad van Johannesburg, is gelegen in een grote gemeenschap
van vluchtelingen en andere arme mensen in de marge van de maatschappij. De
klaslokalen zijn er overvol en de meeste kinderen kunnen niet eens de minieme
landelijke onderwijsheffing betalen. De school had grote behoefte aan een bibliotheek
en wendde zich tot de plaatselijke gemeenschap. Bedfordview Inner Wheel bracht
een aantal plaatselijke partners en liefdadigheidsinstellingen bijeen om de school een
container, omgebouwd tot mediacentrum, te geven waar de kinderen belangrijke
computervaardigheden kunnen leren. Breadline Africa zorgde samen met een bijdrage
van Xstrata Global Mining voor de gerenoveerde container. We zijn heel trots op deze
nieuwe samenwerking.

Breadline Africa weer op reis!
Tim Smith (onze Directeur) en Gail
Dreyer maakten onlangs een reis naar
de Oost-Kaap, de tweede grootste
provincie van Zuid-Afrika en één van
de armste provincies. Ze bezochten
een flink aantal kinderdagverblijven,
scholen en liefdadigheidsinstellingen
en progamma’s die Breadline Africa
probeert te steunen. Ze reisden van
geïmproviseerde scholen in stedelijke
townships naar kleine milieuprojecten
diep in de rimboe, langs wegen vol met
gaten. Hier is een samenvatting van
hun verslag:
“Onze belangrijkste indrukken
laten zien dat er ernstige armoede
in deze regio heerst. Deze
armoede heeft vele oorzaken,
waaronder hoge werkloosheid en
droogte. Vooral kinderen lijden
hieronder en zijn met name

kwetsbaar voor ondervoeding,
misbruik en verwaarlozing.
Desondanks ontmoetten we, overal
waar we kwamen, geweldige
mensen die heldenwerk verrichtten
– vrouwen en mannen, jong
en oud, van alle rassen en
geloven. Ze werken allen in
kleine gemeenschappen, waar
ze het meest doeltreffend
kunnen zijn. Sommigen krijgen
absoluut geen hulp van buitenaf,
terwijl anderen een beetje steun
krijgen van de regering of van
vrijwilligers uit het buitenland.
Hoewel de fondsen van Breadline
Africa vaak maar een klein deel
van de totale kosten uitmaken,
was het duidelijk dat ze goed
en doeltreffend gebruikt worden.

Alle programma’s die we steunen
komen de kinderen direct ten
goede, vooral op het gebied
van onderwijs, gezondheid
en voeding. Alle mensen die’
we ontmoetten spraken hun
dankbaarheid uit over de steun
die we kunnen geven.”

Tim en Gail bezoeken Thabang
Jakatyana en Qamfasi Ncokola
van de Bulungula Kwekerij

Voedselpakketten voor de Kerst

Ook dit jaar konden we weer een speciaal evenement organiseren ter ere van de oma’s en opa’s (de “gogos” zoals ze hier
liefkozend genoemd worden) die zo hard werken om voor de kwetsbare weeskinderen die zij onder hun hoede hebben
te zorgen. Samen met een plaatselijk gemeenteraadslid hebben we 100 grootouders en weeskinderen van de heel arme
gemeenschap genaamd “Never Never” (omdat de beloofde diensten nooit arriveren) uitgenodigd. Iedereen kreeg een heerlijke
lunch en elke “gogo” kreeg een groot familie-voedselpakket – hun Kerstcadeau van uw familie! Het was een zeer speciale
gelegenheid en als souvenir hebben we van elke familie foto’s gemaakt.
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Edna’s kolom
Beste Vrienden

Nu 2011 op gang is, openen we gloednieuwe deuren voor een gloednieuw
begin! Met onze duurzame, verplaatsbare en afsluitbare omgebouwde
containers, die een kant-en-klare infrastructuur verschaffen voor mensen in
nood, blijven we hoop en vreugde brengen aan mensen die wanhopig zijn.

Sakhiwe Mbovane
hard aan het wek om
een container in iets
moois om te toveren

Dankzij u en uw trouwe steun en aanmoediging kan ons containerproject
blijven groeien. U bent al bekend met de geweldige projecten die we kunnen
helpen met onze containers, maar wist u dat het ombouwen en onderhouden
van de containers ook werkgelegenheid schept? Ik was zeer bewogen toen
Sakhiwe Mbovane mij met tranen in zijn ogen kwam bedanken. Hij was al
meer dan acht maanden werkloos toen we hem in dienst namen om aan onze
containers te werken. Nu krijgt hij nieuwe vaardigheden en is trots dat hij niet
alleen zijn vrouw en kinderen, maar ook zijn bejaarde ouders op het land
kan onderhouden. Met de Kerst kocht hij zelfs een blik verf voor zijn vader,
om hun kleine hut te verven! U weet dat dit project mij na aan het hart ligt
en uw voortdurende steun betekent heel veel voor mij. Vergeet niet dat we
nooit genoeg containers hebben om aan de vraag te kunnen voldoen, dus als
u wat extra kunt missen voor ons “container spaarvarken” zal ik u zeer, zeer
dankbaar zijn – evenals degenen die er baat bij zullen hebben.
Ik weet dat het voor velen van u veelbewogen feestdagen zijn geweest met
zware sneeuwval en strenge kou die vluchten, vervoer en dienstverlening in
vele delen van uw land nadelig beïnvloed hebben. . Ik dank iedereen voor
het nieuws over uw winterervaringen, en vooral voor de prachtige foto’s – de
sneeuw mag dan tot veel overlast leiden, het ziet er wel prachtig uit, vooral
voor mij!

Deze mooie foto van
Nancy is een van de velen
die ik afgelopen winter
heb ontvangen. Prachtig!
Ik hoop wel dat het
inmiddels wat warmer is.

Verder heb ik wat opwindend nieuws met u te delen. Onlangs kreeg ik een
telefoontje van ons plaatselijke TV-station met een uitnodiging om tijdens hun
ochtendshow te komen praten over het werk dat we bij Breadline Africa doen.
Ik was heel nerveus, maar het was een prettige ervaring. Binnenkort zult u het
via onze website kunnen zien – ik houd u op de hoogte!
Voor 2011 wens ik u veel geluk, hoop, gezondheid en voorspoed.
Met veel liefde,

Vorig jaar september bezochten
Anke en Aard vanVoorst uit Hillegom ons.
Zij bezochten een orchideeën tentoonstelling in
Kaapstad en zamelden geld in tijdens een veiling
van orchideeën. Dit geld wordt besteed aan
toiletblok containers.

PS: Ook ben ik heel blij om u te laten weten
dat we nu een eigen Nederlandse Breadline
Africa website hebben. Ga s.v.p. naar
www.breadline-africa.nl

Help mensen zichzelf te helpen
Bank: ABN-AMRO 54.28.62.255
KVK: Amsterdam 34113873
ANBI status sinds 01-01-2008
Nederland bestuurders: Renée Hopster, Nancy van Bilsen, Sam Brantsma, Jacqueline Sellmeijer, Mary Lack
In verband met de bank - en administrariekosten stellen wij het op prijs indien uw gift niet minder dan 3 Euro bedraagt. Hogere bedragen zijn
natuurlijk altijd zeer welkom,maar met donaties vanaf 3 Euro zijn we ook heel blij. Indien u net een donatie voor een u aansprekend project heeft
gegeven en nu een keer wilt overslaan,wilt U deze brief dan beschouwen als informatie over de verschilllende projecten die Breadline ondersteunt?
N513/NL/NED

Bezoek onze website at www.breadline-africa.nl

