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Een zee vol vreugde

lk jaar is het ons een genoegen
de voorjaarsnieuwsbrief voor u in
elkaar te zetten omdat we daarin
verslag doen van een van de favoriete
evenementen in de Breadline Africa
kalender: ons jaarlijks strandfeest!
Dit jaar trakteerden we meer dan
duizend kinderen uit de bloedhete
en stoffige Saronvallei, een
plattelandsregio waar veel armoede
heerst, op een dagje strand: spelen
in de golven, een gloednieuw
T-shirt, volop zonnebrandcrème,
kleuractiviteiten en de allerbelangrijkste
en zeldzame traktatie – een stevige
voedzame maaltijd. Voor de
meeste kinderen uit deze afgelegen
plattelandsregio was het hun eerste
uitstapje naar zee en eerste bustocht
ooit!
Het was ons een voorrecht om deze
kansarme kleine kinderen te kunnen
trakteren op een dagje uit en ze te
horen lachen en schreeuwen van
plezier. We hopen dat u evenveel van
de foto’s zult genieten als wij!

We zijn zó trots op onze nieuwe
Cans4Skills gediplomeerden!
Ons Cans4Skills programma wordt steeds succesvoller en de diplomauitreiking is altijd een mooie gelegenheid om het Breadline Africa jaar af
te sluiten. Afgelopen december ontvingen niet minder dan 67 werkloze
mannen en vrouwen een diploma in basisvaardigheden werktuigbouwkunde
na het volgen van een cursus van vier maanden – een goed begin voor het
verzekeren van een goede toekomst.

Directeur Tim Smit met enkele trotse
afgestudeerden. Allemaal van harte gefeliciteerd.

We werkten samen met de overheid en City Mission Education Services, en
natuurlijk met uzelf: dankzij uw steun kon Breadline Africa de opleiding,
het gereedschap, de overalls en het materiaal voor de studenten financieren.
Bovendien kregen 50 van deze studenten een beurs om hun opleiding aan
een plaatselijke technische school voort te zetten – hun toekomst ziet er
belovend uit.
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Breadline Africa staat achter Wereldtoiletdag

Het is een elementair onderwerp, maar degelijke sanitaire voorzieningen vormen een belangrijke uitdaging in arme
gemeenschappen. Gebrek aan hygiënische toiletvoorzieningen is een hoofdoorzaak van diarreeziekten die onnodige
kindersterfte in ontwikkelingslanden tot gevolg hebben. Daarom staan we op 19 november 2012 trots achter Wereldtoiletdag.
We hebben vele container toilet- en wasfaciliteiten geleverd en het was een plezier om op deze dag het Khulanathi Educare
Center in de informele woonwijk Philippi weer te bezoeken waar, dankzij u, de kleine kinderen op deze kleuterschool nu
splinternieuwe spoeltoiletten hebben plus wasbakken waar ze hun handen kunnen wassen.

Bestuurder bezoekt projecten
Karen Morris, adviserend comitélid van Breadline Africa RSA, ging met
Edna op stap om een aantal innovatieve door Breadline Africa ondersteunde
projecten te bezoeken. Als eerste een bezoek aan het Zenzele Training and
Development Centre in de uitgestrekte township Khayelitsha waar werkloze
jongeren een lascursus kunnen volgen.
Vervolgens gingen we naar Founder Educare Centre en Imbasa Educare
Centre, beiden ook in Khayelitsha. Zij ontvingen klaslokalen van Breadline
Africa die een veilig dagverblijf verschaffen voor kleine kinderen terwijl hun
ouders werken.

Edna en France Greathead (die al bestuurslid is
vanaf het begin) verwelkomen Karen Morris bij het
Breadline Africa avontuur.

Tot slot brachten we een bezoek aan Khuti’s Special Needs Centre voor zeer
arme kinderen met speciale behoeften. Deze plaats van bescherming voor de
meest kwetsbare kinderen is altijd open. Dit is onze eerste Breadline Africa
container met verlichting op zonenergie!
Na afloop zei Karen het volgende: “Je hebt me laten zien dat jullie
samenwerking met projecten gericht is op echte zelfstandigheid en echte
sociale verbetering!

Nieuws van sponsors
Jesse en Odette Kaijen, uit Barendrecht in
Nederland, arriveerden bij Breadline Africa
in hun trouwe Land Rover die naar Kaapstad
verscheept was voor hun opwindende reis naar
het noorden over het Afrikaanse continent. Ze
gaan hun reis livebloggen en het gebruiken om
geld in te zamelen voor Breadline Africa. We zijn
jullie zeer dankbaar, en wensen jullie een veilige
reis zonder al te veel lekke banden!

Meer Mandela container bibliotheken!

Sinds onze vorige nieuwsbrief
hebben we acht nieuwe
container bibliotheken
vervaardigd en en het totaal
staat nu op 23! De volgende
scholen hebben nu allemaal
een splinternieuwe bibliotheek:
Parkdene Primary School in de
provincie Westkaap (1),
Lulekane Primary School in
de provincie Limpopo (2),
Mandlamasha School in de
provincie KwaZulu-Natal (3),
Mitchell Heights Primary School
in Mitchell’s Plain op de Kaapse
Vlakte (4), MC Weiler Primary
School in Alexandra, provincie
Gauteng (5), Kebinelang Middle
School in het dorpje Manthe
in de afgelegen provincie
Noordwest (6), Amandla
Primary School in de provincie
Mpumalanga (7) en Linge Junior
Secondary school in Nyanga,
provincie Westkaap (8). Dankzij
denieuwe bibliotheken krijgen
de jonge leerlingen een venster
op de wereld.
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Voor bibliotheken zijn bibliothecarissen en boeken nodig
In vele gevallen hebben de enthousiaste onderwijzers die
verantwoordelijk zijn voor de nieuwe Mandela-dag bibliotheken
geen bibliotheekervaring. Breadline Africa organiseerde een speciale
cursus voor 22 onderwijzers om hen te helpen de bibliotheken te
onderhouden en te zorgen dat ze effectief gebruikt worden.
We zijn altijd op zoek naar boeken en waren enorm blij met de
boekeninzameling door Air Traffic Control and Navigation Services
voor het Mandela-dag bibliotheekproject. Hier zijn Tim Smith, Frank
Meintjies (van het Nelson Mandela Centre for Memory) en de CEO
van ATNS, Patrick Dlamini, bij de overhandiging.
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Edna’s kolom
Beste vrienden,

Het is een splinternieuw jaar, met splinternieuwe uitdagingen. Het
jaar 2012 kende veel hoogtepunten en ik wil een aantal speciale
momenten met u delen. Ik hoop dat u er met plezier over zal
lezen.
Nog steeds hebben we mooie en ontroerende herinneringen aan
onze uitstapjes naar het strand. Zelfs in deze economisch moeilijke
tijd heeft u het voor ons mogelijk gemaakt om meer dan duizend
arme kinderen een fantastische dag te bezorgen en samen hebben
we vele kleine hartjes blij gemaakt.
Intussen zijn we heel druk bezig geweest met het ombouwen van
containers tot bibliotheken die in scholen, zowel op het platteland
als in de stad, zo hard nodig zijn. Dit is een geweldige manier om
meer bekendheid te geven aan onze containers.
Als u zich bij ons Container Champions team heeft aangesloten,
hartelijk dank voor uw gulle reactie. Er staan vele hulpbehoevende
projecten op onze wachtlijst en dankzij uw trouwe steun kunnen
we vooruit plannen en oude verroeste zeecontainers ombouwen
tot nuttige en kant-en-klare oplossingen voor urgente problemen.
Zoals u weet is mijn container “spaarpot” nooit vol en is elke
donatie, hoe klein ook, zeer welkom.
U verrast mij altijd met uw creative
inzamelingsactiviteiten waardoor wij
onder uitdagende omstandigheden nog
meer kunnen bereiken.
De prachtige warme gebreide truien en
dekens die u stuurde voor arme kleine
kinderen vormen een link tussen Noord
en Zuid. Velen van u hebben breigroepjes
opgezet en dankzij uw prachtige
pakketten zijn we beroemd bij ons
plaatselijke postkantoor!

Ik wil u ook bedanken voor de mooie handgeschreven kaarten,
brieven en kalenders. Ik ben vooral blij met nieuws over uw eigen
leven en hoe u van uw kleinkinderen geniet.
Ook gebruiken velen van u technologie en ontvangen wij e-mails
en commentaar via onze Facebook pagina! Elk bemoedigend
woord helpt en ik stel uw vriendelijkheid en steun zeer op prijs.
Ik zie uit naar uw steun in het vertrouwen dat u mij dit jaar zult
helpen om vele deuren te openen voor mensen met minder
kansen dan wij.
Samen kunnen we een verschil maken.
Met veel liefde en hartelijke dank,

De Nederlandse
Bestuursvergadering
De jaarlijkse vergadering van het Nederlandse bestuur werd
gehouden in november 2012. Op de foto ziet u van links naar
rechts. Renée Hopster, John van der Vlies, Marijke Schep, Nancy
van Bilsen, Jacqueline Sellmeijer and Sam Brantsma.

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, Marijke Schep
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?

Bezoek onze websites at www.breadline-africa.nl of www.containers4life.nl
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