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SPETTER! SPATTER: een dagje aan zee

H

et tripje naar de zee is
tot een van onze meest
dierbare jaarlijkse
campagnes uitgegroeid; een
zonovergoten dag besteed aan
het bouwen van zandkastelen en
poedelen in de zee. Dankzij u was
Breadline Africa dit jaar in staat
meer dan vijfhonderd kinderen uit
landelijke gebieden naar het strand
te nemen.
Voor vele kinderen was het koude
water een hele ervaring. In het begin
durfden sommigen er niet eens in.
Maar niet lang daarna zeiden ze
tegen hun begeleiders dat ze nooit
meer weg wilden. Wat deze dag nog
meer bijzonder maakte was dat ook
veel begeleiders voor de eerste keer
in hun leven de zee zagen.
De busrit naar de zee op zich
was voor iedereen een feest. Bij

aankomst kregen ze iets lekkers en
daarna was het louter pret en plezier
op het strand en in de zee. Uw loyale
bijdrage maakte het mogelijk om
hen te trakteren op een heerlijke
lunch, gevolgd door de komst van de
Kerstman die hen cadeautjes gaf.
De kinderen werden later die dag
vergezeld door dominee David Stern
uit Cornwall, Engeland. Karen
Krick (uit de VS) schreef: “Ik ben
zo blij dat ik een kind geluk kan
schenken. Ik woon ongeveer veertig
minuten van de kust, geniet van
mijn strandwandelingen dus ik
herken de vreugde en opwinding die
de kinderen ervaren.”
PEP, een Zuid-Afrikaans
winkelbedrijf, doneerde als extra gift
hoedjes tegen de zon om de spelende
kinderen te beschermen tegen de
stekende Afrikaanse zon.
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Kerst Voedsel Pakketten: Riverlands
In de afgelopen jaren is het een traditie geworden om dringend benodigde voedselmanden uit te delen aan zeer arme gezinnen
die ver beneden de armoedegrens leven. Met de hulp van gulle donateurs was Breadline Africa in staat meer dan tweehonderd
voedselmanden te schenken aan families in Chatsworth, Silverton en Riverlands, kleine gemeenschappen aan de rand van Kaapstad.

Children’s World Gaarkeuken
Dank voor uw bijdrage aan de
Wintercampagne! We konden
ditmaal verse groenten leveren ten
behoeve van de Children’s World
Gaarkeuken. Anneline was dolblij met
de voedingsmiddelen en vroeg mij u
hartelijk te danken voor uw hulp. Haar
vrijwilligers hadden een brede glimlach
op hun gezicht.Zij kunnen nu doorgaan
met het bereiden van voedzame,
goede maaltijden om honger in hun
gemeenschappen te bestrijden.

Plaatsingen van containers
Joing Hands Educare Centra, Tafelsig, Kaapstad
Charles de Long en zijn vrouw Denise waren verheugd met de
nieuwe containers voor hun voorschoolse opvang. Tijdens de
emotionele opening in december 2015 vertelde Charles hoe
hij en zijn vrouw 21 jaar geleden door de ontvangst van hun
keukencontainer zo geïnspireerd raakten dat ze meteen een plan
maakten voor verdere uitbreiding. Hij verwachtte na al die jaren
echter niet Breadline Africa weer tegen te komen en was verrast door
de aanvulling met twee nieuwe klaslokalen en een toiletcontainer
voor zijn voorschoolse opvang die plaats biedt aan 75 kinderen.
Dankzij u is het Joining Hands Project weer een druk jaar in gegaan
want ze zijn, in samenwerking met de gemeenschap, gestart met
het werken aan een veiligere omgeving en aan een broodnodig
onderwijscentrum voor de kinderen in hun omgeving.

PJB Cona Bibliotheek
(onze eerste prefab bibliotheek)
Op 16 februari 2016 plaatste Breadline Africa haar 66ste
bibliotheek. Deze was bestemd voor de PJB Cona Primary School
in het kleine plaatsje Worcester dat op zo’n anderhalf uur afstand
van Kaapstad ligt. Het was voor ons allen, in meerdere opzichten,
een nieuwe aanpak: het is niet alleen de eerste bibliotheek die
in een keer via een brievenoproep geschonken is maar ook de
eerste die gehuisvest is in een prefab gebouw in plaats van in
een omgebouwde zeecontainer. Deze prefab structuur biedt
beduidend meer ruimte. Duizend kinderen kunnen gebruik
maken van de bibliotheek.
Het kinderkoor The Special Needs en een kleine groep dansers
vermaakten de kinderen tijdens de opening.

Het schoolhoofd, mevrouw Nontutuzelo Matross, vertelde
tijdens de opening dat de vorige container omgebouwd is tot
klaslokalen vanwege het stijgend aantal leerlingen. Twee jaar
eerder had ze Breadline Africa al om een bibliotheek verzocht.
Ze had al bijna alle hoop opgegeven totdat vorig jaar haar het
goede nieuws bereikte. Ze was ontroerd door het geschenk
en verzekerde iedereen dat de bibliotheek goed gebruikt zal
gaan worden.
Tim Smith, directeur van Breadline Africa, moedigde de
kinderen aan om te lezen en sprak van de grote voorbeelden
Nelson Mandela en Walter Sislu die zoveel in hun leven bereikt
hadden door al vroeg in hun leven te kunnen lezen en schrijven.

The Women’s Cooperative Mushroom Project – Ceres

Deze groep van vastberaden vrouwen waren verheugd toen hun container voor hun paddestoelenteeltproject werd afgeleverd. Na een
periode van onderhandelingen met lokale boeren en gemeentelijke instanties om ondersteuning voor hun project te krijgen, kon een
stap voorwaarts worden gezet en nu staan ze in de startblokken voor hun eerste teelt van shiitake paddestoelen. De zeecontainers van
Breadline Africa bieden een ideale omgeving om shiitake paddestoelen te telen omdat zowel licht als luchtvochtigheid, temperatuur en
CO2-uitstoot kan worden gereguleerd. Het kost na het zaaien minder dan zes weken om paddestoelen te kunnen oosten en zodoende
hebben ze een ideale inkomstenbron. Ik houd u graag op de hoogte van hun vooruitgang.

Dennemere
Primary School
- gaarkeuken,
Blackheath

Little Angels Educare
Centre ontvangt een
toiletgebouw op Wereld
WC Dag.

Wat een vreugde ontstond er toen de
school haar splinternieuwe gaarkeuken
in ontvangst mocht nemen. Met uw hulp
kan Breadline Africa voortaan meer dan
tweehonderd kinderen volgens een vast
schema blij maken met een dagelijkse
maaltijd. Voorheen moest er vanuit een
krappe opslagruimte gewerkt worden.
Het schoolhoofd en de leiding is erg trots
op de nieuwe gaarkeuken en vanaf nu
kunnen ze veel meer kinderen helpen. De
tafeltjes en stoeltjes maken het afhalen van
de maaltijd, de enige eten wat ze per dag
krijgen, een stuk gezelliger.

Little Angels Educare Centre staat in het dorpje Hout Bay
aan de West Kaap. Er ging een vlaag van opwinding door
het plaatsje heen toen het zes meter lange toiletgebouw
werd geplaatst. Het bestaat uit twee wc’s voor jongens,
twee wc’s voor meisjes, een toilet voor minder validen en
twee wastafels . Het was een welkome vervanging voor
de twee chemische toiletten. Deze moesten regelmatig
ververst worden en veroorzaakten daarbij een gevaar
voor de kinderen omdat ze door de stevige wind vaak
omwaaiden.
Wereld WC Dag wordt elk jaar op 29 november gehouden.
Onderzoek laat onomstotelijk zien dat op de wereld 2,4
miljard mensen geen toegang hebben tot een toilet. In
Zuid-Afrika alleen al hebben 1,4 miljoen huishoudens
geen toegang tot een sanitaire voorziening.

Baron Willem van Dedem
Op 26 november 2015 overleed baron Van Dedem, een
van Breadline Africa’s meest gulle gevers. Baron van
Dedem en zijn vrouw Ronny van Dedem, wonend in
Richmond (London, Engeland), steunen Breadline Africa
al meer dan tien jaar. Samen zijn ze grote supporters van
Breadline Africa, bouwers van voorschoolse opvang in
vele plaatsen in de West- en Oost Kaap en in Limpopo
waardoor vele kinderen profiteren. Voorbeelden van
door hen gefinancierde schooltjes zijn het Khanyisa
Educare in Mbekweni bij Paarl, het Lukhanyiso centrum
in Crossroads and het Khulanathi Educare Centre in
Philippi. De meest recente aanvullingen op hun werk
zijn het Tiang Maatla Centre in Limpopo, het Haas Das
Educare Centre in Rawsonville en de naschoolse opvang
bij de Rawsonville Primary School in Worcester, die een
paar weken geleden werd opgeleverd.

Baron en Barones Van Dedem en hun familieleden ter
gelegenheid van de verjaardag van de Barones, waar ze
gul aan Breadline Africa doneerde.

40 fietsers uit 8 landen: allemaal zamelden ze geld
in voor Breadline Africa
We begroeten alle veertig fietsers die, samen met
35.000 anderen, deelnamen aan de scenische
maar loodzware 109 kilometer lange Cape
Town Cycle Tour van zondag 6 maart 2016. De
ingezamelde donaties worden gebruikt voor het
plaatsen van klaslokalen voor het Ubukhobakhe
Educare Centre. Onder de 40 fietsers van
Breadline Africa bevonden zich Marijke Schep,
één van Breadline Africa’s internationale
bestuursleden en Tim Smith, directeur die
vergezeld werd door zijn zoon Patrick. De
jongste Breadline Africa deelnemers, Victor en
Amandine Keppel uit Amsterdam (Nederland),
deden mee aan de Junior Cape Town Cycle
Race die een dag eerder gehouden werd en ze
bewezen superhelden te zijn in het inzamelen
van geld en het promoten van Breadline Africa
op hun school.
Op vrijdag 4 maart kwamen de Breadline
Africa deelnemers bij elkaar op het kantoor van
Breadline Africa om elkaar en de manager van
het Ubukhobakhe Educare Centre, mevrouw
Thembisa Longo te ontmoeten. Thembisa
vertelde over haar project en haar hoop op de
toekomst en bedankte alle fietsers voor hun inzet
om van haar droom een realiteit te maken.
Op de dag zelf was het bijna perfect weer met
brede opklaringen, weinig wind en alle fietsers
volbrachten de rit zonder kwetsuren. Vele van
hen beloofden volgend jaar weer mee te doen en
zullen vrienden vragen om mee te doen.
Dank aan allen die deze Breadline Africa fietsers
gesponsord hebben!

Edna’s Hoekje

Beste vrienden
Het tripje naar de zee was een groot succes. We konden ervaren hoeveel plezier
de kinderen hadden toen ze de zee voor de eerste keer zagen en daarna het
zand tussen hun tenen voelden.
In het begin leken sommige kinderen wat bang voor de immense zee maar hun
vrees verwaterde al snel en daarna wilden ze niet meer weg. Anderen kozen
voor het veilig bouwen van zandkastelen. Deze jaarlijkse trip brengt bij mij
herinneringen naar boven van mijn eerste reisje naar de zee. Dank u voor alle
mooie brieven die ik kreeg over uw eigen herinneringen hierover!
Met veel voldoening schrijf ik over onze projecten waarvan sommige wat
meer tijd kostten om te realiseren maar ze zijn nu afgerond, samen met andere
nieuwe containerprojecten. Dank voor uw nimmer aflatende steun - u maakt
het mogelijk om nog meer te kunnen doen.
Blijf mij vooral schrijven en we zullen uw verhalen delen in de volgende
nieuwsbrief. Sommigen van u zijn misschien weleens aan het strand in
Kaapstad geweest en ik nodig uit om uw verhaal te vertellen. En mocht u van
plan zijn om zelf naar Kaapstad te komen: kom gerust naar ons kantoor zodat

Donor Gallery
Mirjam en John Theeuwes bezochten
in oktober 2015 samen met Edna Titus
het Zukolwethu Educare Centre in
Khayelitsha (Kaapstad) en waren onder
de indruk van de warme ontvangst door
de kinderen en de leiding. Ze konden zelf
zien hoe hun donaties tot verbetering van
het leven van kinderen leiden.

ik samen met u een project kan bezoeken.
Dank voor al uw brieven en kaarten en het wordt enorm gewaardeerd.
Hartelijke groet,
Hartelijke groet

Edna Titus
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