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Een bijzondere “Internationale Nelson Mandela
Herdenkingsdag”: de eerste in een reeks.

V

oor kinderen is het erg belangrijk
als zij in hun eerste jaren
een gezonde ontwikkeling
doormaken en wetenschappelijk
onderzoek ondersteunt dit grote
belang. Nelson Mandela begreep dat
als geen ander. Hij zag in dat met
een goede vroege ontwikkeling door
onder meer voorschoolse opvang, de
beruchte armoedeval voorkomen kon
worden. We zijn erg blij dat u samen
met ons deze filosofie deelt. Recentelijk
hebben we het Clock Tower gebied
aan de Waterfront in Kaapstad tijdelijk
omgebouwd tot een zogenaamd ‘popup’ ontwikkelingscentrum voor jonge
kinderen.

We hebben, in samenwerking met de
Stichting Desmond en Leah Tutu en
de Macquiarie Groep, een showmodel
geplaatst van een tot leslokaal annex
keuken omgebouwde zeecontainer,.
Op de eerste Internationale Nelson
Mandela Herdenkingsdag sinds zijn
overlijden in december 2013, hebben
we de kinderen verwelkomd van
het Masande Educare Centrum uit
Khayelitsha. Op deze plek komt
straks deze tot leslokaal annex keuken
omgebouwde zeecontainer te staan.
De kinderen waren bijzonder blij
toen aartsbisschop Desmond Tutu
en zijn eerwaarde dochter Mpho

Tutu arriveerden en zij brachten een
vrachtwagen mee die gevuld was
met speelgoed en boeken! Zij lazen
daarna voor uit het prachtige boek De
Herdersjongen van Niki Daly. Vervolgens
kon er geschilderd worden en was er
een lekkere lunch voor alle kinderen.
Iedereen die aanwezig was kon zijn
vingerafdruk op een portretschilderij
van Nelson Mandela zetten. De
nieuwsmedia waren volop aanwezig,
zoals een team van de populaire SABC
1 TV show ‘Top Billing’. Het was een
enorme opsteker voor ons allen! Op
YouTube is een film te zien met de titel
“Tutu Legacy Foundation team up with
Breadline Africa” van dit event.

Aan onze vaste donateurs
Wij zijn erg blij met een grote donatie
van het Marthe van Rijswijck fonds
voor het Lukhanyiso Pre-school Project!
Binnenkort kunt u hierover meer lezen
op onze websites.
Wij waarderen uw bijdragen zeer.
Daarbij proberen wij de kosten zo
laag mogelijk te houden en hebben
daarom besloten een (nieuws)brief
voortaan twee keer per jaar naar u
te sturen. Mocht u meer informatie
willen: bezoek onze website
www.breadline-africa.nl en

www.containers4life.nl. U kunt ons
ook een mail sturen waarna wij
uw vraag graag beantwoorden:
info@breadline-africa.nl.
De noodzakelijk overgang naar
IBAN-nummers heeft helaas wat
aanloopproblemen gekend waardoor
eerst geen en later soms twee keer
in één maand uw bijdrage werd
geïncasseerd. Hiervoor onze excuses. In
principe vinden de incasso’s kort na de
24e van iedere maand plaats, maar om
zeker te zijn dient u er rekening mee

te houden dat de afschrijving tussen de
21e en de 30e kan plaatsvinden.
Hopelijk blijft u ons steunen en u
zult in deze nieuwsbrief zien: dankzij
uw bijdrage wordt er concreet succes
geboekt!
Hartelijk dank voor uw bijdragen en
uw meeleven!
Het bestuur van Breadline Africa
Nederland.
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Breadline Africa op TV
in Kaapstad
Het productieteam van de TV show ‘Top Billing’ heeft op de
Nelson Mandela Herdenkingsdag meer dan een uur zendtijd
besteed aan de kinderen van de Breadline Africa voorschoolse
opvang Little Bright Star Educare Centre in Heideveld (Kaapstad).
Kinderen en medewerkers genoten volop van alle feestelijke
aandacht. Het maken van cupcakes en schminken maakten van
deze dag een bijzonder feest.

Nieuws
Een speciale
containerbibliotheek
voor slechtzienden

Een scholier geniet van
het gebruik van de nieuwe
faciliteiten van de
bibliotheek.

De Athlone School voor Blinden is opgericht om
onderwijs en plaatselijke zorg te bieden aan blinden
en visueel gehandicapte kinderen uit achtergestelde
buurten en heeft al 87 jaar een trots bestaan. Momenteel
telt zij 405 leerlingen en 45 onderwijzers en heeft zij,
dankzij Breadline Africa, een nieuwe tot braille
mediabibliotheek omgebouwde dubbele zeecontainer
tot haar beschikking! Deze gaat dienen als een zo
broodnodig multimedia leslokaal met daarin de laatste
snufjes in audiovisuele hulpmiddelen.

Breadline Africa viert
Vrouwendag
We weten dat vrouwen de
ruggengraat zijn van veel
maatschappelijk werk. Daarom
hebben we op 7 augustus 2014
onze jaarlijkse Vrouwendag Lunch
gehouden voor meer dan honderd
ongelofelijk speciale, hardwerkende
vrouwen uit de armste buurten
van Kaapstad en hen bedankt voor
het vele dankbare werk dat ze
verrichten. Zij hebben gedurende
21 jaar veel onmisbaar werk voor
ons en voor de kwetsbare buurten
verricht. Drommen vrouwen in
traditionele kledij lunchten met ons
mee in het Malibongwe Restaurant
in Khayelitsa.
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De Mandela bibliotheken komen dankzij uw hulp
van de lopende band!

Dankzij uw steun zijn er inmiddels
46 Mandela bibliotheekcontainers in
arme wijken geplaatst. De laatste werd
geopend op de verjaardag van Nelson
Mandela en wat een prachtige mijlpaal
hebben we daarmee bereikt!
Steeds meer lokale en internationale
sponsoren ontdekken het succes van
de omgebouwde zeecontainers. Deze
sponsoren en u maken het ons mogelijk
om specifiek op scholen afgestemde
wensen te realiseren zoals het creëren
van extra lesruimte. Sommige scholen

zijn immers overvol. Speciaal daarvoor
aangepaste bibliotheekcontainers staan
vol met boeken en één ervan telt zelfs
2.250 boeken! En dan zijn er nog de tot
bibliotheek omgebouwde zeecontainers
met WiFi, computers en tablets gevuld
met schoolmateriaal en lesboeken.
Wij zijn speciaal de volgende gulle
gevers bijzonder dankbaar: The
Gemological Institute of America (twee
containers), Soul Budddyz, Room to
Read, Wipro Technologies, SHOUT
South Africa, het reclamebureau BBDO

South Africa, stichting MAL, uitgeverij
VIA AFRIKA (drie containers!), 46664
Bangles, Charities Unlimited, Rotary
International, Volkswagen Community
Trust en de vrijwilligersorganisaties
Praesa en Nal’ iBali.
Wat is dit een fantastisch voorbeeld van
wat we kunnen bereiken als we onze
handen ineen slaan.
En vooral ook u: dank u wel voor uw
steun en donatie!

Fietsen voor het Zoleka
Educare Centre
Dit jaar deden er maar liefst 50 fietsers van Breadline
Africa mee aan de wereldberoemde Argus Fietstour!
Onze bestuursleden trapten op de fietspedalen voor
de sponsoring van tot leslokaal, keuken en waslokaal
omgebouwde zeecontainers van het Zoleka Educare
Centre, een voorschoolse opvang in een achterbuurt in
Philippi. Het helpt 80 tot 100 kinderen uit de Kosovo
buurt, de werkelijk armste buurt in deze omgeving die
ook nog jaarlijks getroffen wordt door overstromingen
in de winter. De peuters hebben dringend behoefte aan
veilige, droge ruimten.

Onze helden! Jonathan Franks en Abram Pheello Motaung.
Dankzij Jonathan’s bijdrage kon Pheello zijn droom
verwerkelijken: meedoen met de Argus Fietstoer.
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Edna’s kolom
hen hebben we zeer betrokken mensen verloren die op een
indrukwekkende wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van gezondheid en wetenschap en delen we mee in hun verlies.
Woorden schieten mij tekort om jullie te bedanken voor jullie
voortdurende ondersteuning en sponsoring van ons Mandela
bibliotheekprogramma waarvan we inmiddels 45 containers
bij scholen hebben kunnen plaatsen die onze steun hard nodig
hebben.
En we zijn er in geslaagd om voorschoolse opvang te kunnen
regelen in arme, verpauperde buurten door het plaatsen van
nette, stevige gebouwtjes. Maar nieuwe containers zijn nog steeds
nodig om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen en elke
bijdrage aan ‘mijn container spaarvarkentje’ is welkom.

Beste vrienden
Wat een schitterende 21e verjaardag van Breadline Africa hebben
we gehad. We zijn trots om jullie in deze nieuwsbrief onze
hoogtepunten te kunnen laten zien en we hopen dat jullie er
evenzeer van genoten hebben.

Met hartelijke en warme groet,

Ik wil onze diepste medeleven betuigen aan alle mensen en
hun betrokkenen met de vliegramp van Malaysian Airlines
vlucht MH17. Tot de inzittenden behoorden ook onderzoekers
uit de wereldtop van AIDS wetenschappers die mee zouden
doen aan de internationale AIDS Conferentie in Australië. Met

Van mijlen naar mijlpalen
Geert Schep, broer van Marijke Schep (bestuurslid
Breadline Africa Nederland) heeft meegedaan aan
de London - Parijs Fietsrace en daarmee £ 1.785,00
opgehaald, bijna 25% meer dan zijn gestelde doel. Dank
je wel, Geert! We hopen je te zien aan de start van Argus
Fietstour in Kaapstad.

Community Organisation Award
2013 Winners

Help mensen zichzelf te helpen

Bank: NL36ABNA0542862255
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 www.breadline-africa.nl en www.containers4life.nl
N820/NL/NED

