Edna’s kolom
Beste Vrienden,
Ik hoop dat u evenveel
van het WK-voetbal
2010 genoten heeft
als ik! Het was
een ongelofelijke
ervaring – omdat de fan walk vlak langs onze
voordeur liep konden we de menigte voetbalfans
met hun beschilderde gezichten, clubkleuren en
grappige mutsen voorbij zien trekken op weg naar de
wedstrijden in ons prachtige stadion aan het einde
van de weg. En wie kan de vuvuzela ooit vergeten?
Elke dag begon het getoeter al vroeg in de ochtend en
werden we eraan herinnerd dat de Wereldcup voor het
eerst in Afrika plaatsvond!

En het zijn niet alleen
maar volwassenen
die ons steunen.
Omdat ik verbazend
Onze jongste supporter,
veel brieven met
Daniel, is op bezoek samen
fondsenwervingsideeën
met zijn ouders, Antonia Etim
van kinderen heb
en Giles Finnemore.
ontvangen, hebben we
besloten om een speciale
“Kids Corner” met informatie over al hun activiteiten
aan deze nieuwsbrief toe te voegen. Veel kinderen
doen aan fondsenwerving op school en in de kerk, en
sommigen komen zelfs bij ons langs met hun ouders.
Hier hebben we Daniel op bezoek op de jonge leeftijd
van negentien maanden! Dus als u kinderen kent die
Breadline Africa steunen dan hoor ik dat graag, zodat
ik het nieuws kan delen! Foto’s zijn ook zeer welkom.
Het WK-voetbal mag dan voorbij zijn, onze deur staat
altijd open. Als u Kaapstad bezoekt, kom dan langs bij
ons kantoor om uw nieuws met ons te delen.

Met dank aan de Breadline Africa sponsors die naar
ons land reisden om de wedstrijden bij te wonen, en
vooral aan degenen die ons kantoor bezochten om hun
opwinding met ons te delen. We hadden ons kantoor
voor de gelegenheid versierd zodat al onze bezoekers
Zoals altijd, hartelijk dank voor uw liefde en voor uw
zich er thuis zouden voelen. Het was geweldig om deel zorg voor ons hier in Afrika.
uit te maken van de fantastische sfeer van het toernooi!
Lieve groeten,
Onze felicitaties aan Spanje met het winnen van hun
allereerste Wereldcup, en ook aan Nederland met
een welverdiende tweede plaats. Jullie hebben ons
indrukwekkende technieken laten zien – bedankt
PS: Met plezier voeg ik toe dat we begonnen
voor de mooie herinneringen! De Nederlandse fans
zijn met het creëren van een Nederlandse
kleurden onze stad oranje en het was voor ons een
versie van de Breadline Africa website en we
plezier om jullie, en vooral Eveline Sellmeijer, een van
onze Nederlandse bestuursleden, en haar echtgenoot
deze binnenkort hopen te lanceren.
Jan, met open armen te verwelkomen. Bedankt
dat jullie een Nederlands vleugje naar ons kantoor
brachten!
En gedurende alle opwinding bent u ons blijven
steunen en schrijven. Bedankt voor uw gebeden
en voor uw voortdurende aanmoediging voor het
werk dat wij doen. Als ik terugkijk naar alles wat we
samen in de afgelopen jaren bereikt hebben, naar
alle gemeenschappen in nood die we dankzij uw
trouwe steun hebben kunnen helpen, dan ben ik altijd
ontzettend blij.
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Ons eigen bijzondere souvenir aan het
WK-voetbal 2010: een voetbal container!
Wat een opwindende tijd was het in
Kaapstad tijdens het WK-voetbal
2010! Nog galmen mijn oren na van
het geluid van de vuvuzela’s waarop
tienduizenden voetbalfans toeterden
terwijl ze ons kantoor op hun
weg naar het Green Point stadion
passeerden.
Terwijl bezoekers uit alle delen
van de wereld hartelijker dan
ooit ontvangen werden, terwijl
de laatste hand gelegd werd aan
onze prachtige nieuwe stadions
die door iedereen bewonderd
werden, terwijl honderdduizenden
tevreden mensen in het hele land
naar spannende wedstrijden keken,
waren wij bezig met ons eigen kleine
voetbalproject… en hier is het dan!
Een schitterende omgebouwde
container voor de Phakamani (“de
kracht om te inspireren”) organisatie
van New Crossroads.

Dankzij u hebben de kinderen van
deze township die stapelgek op
voetbal zijn een nieuwe en volledig
uitgeruste kleedkamer – en omdat
de container ook dienst kan doen als
vergaderzaal, hebben anderen in de
gemeenschap er ook voordeel bij!
Het hoogtepunt was deze mooie
bedankbrief van Phakamani:
“Ik stuur u dit e-mailbericht
namens onze gemeenschap en de
voetbalkinderen. De container is
aangekomen en iedereen is gelukkig
en vol hoop nu de container er is
om hen te helpen. Ik ben blij dat
ik degene ben om u te bedanken
omdat u mij vanaf het begin de
kracht gaf om het team en de rest
van de gemeenschap te inspireren.
Hartelijk dank aan u en aan
Breadline Africa. Ongetwijfeld
zullen we onze doelstellingen
bereiken.”

Bestuurslid Jacqueline Sellmeijer en haar man,
Jan, hier in de rol van oranje supporters.

Help mensen zichzelf te helpen

De WK koorts was alom, van de supporters op de ‘fanwalk’ tot onze medewerkers. Zelfs onze containers waren versierd!
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“Can do” nieuws:een verslag

Meer dan containers: Breadline Africa

over ons containerprogramma

maakt een reis naar KwaZulu-Natal
Als we aan u schrijven dan gaat
het meestal over onze “can do”
containerprojecten of om steun te vragen
voor onze voedselpakkettencampagnes.
Deze projecten en campagnes vormen
een belangrijk deel van ons werk dat we
in samenwerking met u verrichten. Maar
Breadline Africa doet heel wat meer om
‘grassroots’ organisaties in hun strijd tegen
armoede te steunen. We doen veel om
bestaande projecten in verre uithoeken
van Zuidelijk Afrika te helpen. En we
verschaffen niet alleen financiële hulp
– ook bezoeken we deze organisaties
regelmatig om te zien hoe hun werk
vordert en hoe we het beste kunnen
helpen.
Breadline Africa maakte onlangs een
reis naar de KwaZulu-Natal provincie.
Het is een plaats van extremen – van
subtropische stranden tot uitgestrekte
rietsuikerplantages, en afgelegen heuvels
en dalen die alleen met een voertuig met
vierwielaandrijving bereikbaar zijn. We
dachten dat u het interessant zou vinden
om te horen wat we doen als we geen
containers ombouwen…
In Durban gingen we op bezoek bij
Art for Humanity, een organisatie die
workshops in plaatselijke scholen runt.
Daarna gingen we naar Ngizozimela
(“ik sta op eigen benen”) in Tongaat,

een initiatief dat onder leiding van een
plaatselijke dominee zeer arme mensen
van eten en basisproducten zoals kaarsen
en zeep voorziet. Wekelijks verzorgen ze
eten voor 190 kinderen.
Toen vertrokken we over een
weg vol gaten naar de afgelegen
plattelandsgebieden om Sizanani (“help
elkaar”) in de kleine plaats Nkandla te
bezoeken. Deze organisatie doet geweldig
werk op vele gebieden: een dokter en
twee gepensioneerde verpleegkundigen
runnen klinieken en leggen huisbezoeken
af. Er is een programma (vervaardigen
van kraalwerk en manden) dat geld
oplevert, en een scholingsprogramma
in de gemeenschap dat op zo’n manier
georganiseerd is dat 20 opgeleide
verzorgers en 26 buurtwerkers bijna
duizend kwetsbare gezinnen kunnen
bijstaan.
Daarna volgde Usizolwethu (“onze
hulp”), in de voormalige mijnbouwplaats
Durnacol, waar massale werkloosheid
heerst nu de mijn gesloten is. Deze
organisatie spitst zich toe op kinderen en
op kinderen die gezinshoofd zijn door ze
te helpen met voedsel en accommodatie.
En toen was het op naar de stad
Pietermaritzburg en de organisatie
OSCAR die plaatselijke scholen helpt

Oude zeecontainers blijven onze werkplaats binnenrijden en onze vakmensen werken
op volle toeren om aan de steeds groeiende vraag naar omgebouwde containers te
kunnen voldoen. Sinds het WK-voetbal hebben we nog meer verzoeken ontvangen
voor voetbal clubhuizen en kleedkamers!
“Bedankt voor de financiële steun
van Breadline Africa. Het bestuur en
Ngizozimela zijn u zeer dankbaar voor
uw steun. U heeft ons sterker gemaakt
om onze strijd tegen armoede in onze
gemeenschap voort te kunnen zetten. We
zijn tot uw dienst.” Rev Sada Tembo
door middel van alfabetiseringstraining
en het verschaffen van boeken en
studiemateriaal. Zij verrichten hun werk
onder zeer moeilijke omstandigheden
– de scholen die ze helpen bevinden zich
in zulke armoedige gebieden dat deze
steeds voor bouwmaterialen geplunderd
worden.
In een nabijgelegen township gingen we
op bezoek bij Ethembeni (“plaats van
hoop”), een steuncentrum voor kinderen
en jongeren en een verzorgingscentrum
voor ernstig zieke patiënten.
Overal waar we kwamen ontmoetten
we personeelsleden en vrijwilligers die
met een verbazingwekkende toewijding
en zelfs plezier hard aan de slag waren,
vastberaden om een verschil te maken.
Het was een vermoeiende, leerzame en
dankbare reis.

Speciale dank voor een ongelofelijke reactie
Afgelopen jaar waren we wanhopig. De
containers die omgebouwd worden tot klinieken,
leslokalen, soepkeukens en toiletgebouwen zijn
het vlaggenschipproject van Breadline Africa. We
steunen echter vele andere armoedebestrijdende
projecten in Zuidelijk Afrika. En we hebben
steun – en containers – aan goede mensen in
nood beloofd.
Maar we werden geconfronteerd met de realiteit.
De wereld was in de greep van een recessie. We
hadden een tekort aan fondsen. Dit betekende
eenvoudigweg dat we vele doelen en projecten
niet de steun konden geven die we beloofd
hadden. En om die reden schreef onze directeur

Tim Smith, met een zwaarmoedig maar hoopvol
hart, u een speciale verzoekbrief.

Kleine kinderen zoals deze zijn
erg, afhankelijks van onze winter
voedsel pakketten.

Kinderen laten ons zien hoe het moet:
onze jonge top fondsenwervers.

Onze goede vriend Hilde Wiltein uit Brugge is grafisch ontwerper. Hugo en Sophie Braeken-De Baets vroegen haar om
een website te ontwerpen om de geboorte van hun dochter Laura aan te kondigen. Ze raakten aan de praat over het recente
bezoek van Hilde aan Zuid-Afrika en de Breadline Africa projecten die ze er had bezocht. Abracadabra! Hugo en Sophie
besloten dat ze in plaats van doopgeschenken voor Laura, vrienden en familie zouden vragen om donaties voor een speciaal
centrum voor plattelandskinderen. Hilde ontwierp een betoverende goede fee website en iedereen gaf gul en bracht bijna €
5.000,00 bijeen!
Deze donatie zal gebruikt worden voor de bouw van een veilige ruimte (genaamd Tsosanang, dat “wordt wakker!” betekent)
in het Limpopo dorp Bolabedu, waar kinderen hun huiswerk maken onder een boom. Het nieuwe centrum zal hen een
plaats geven waar ze kunnen werken als het regent en waar ze hun tafels, stoelen, boeken en sportspullen op kunnen bergen.
Marie en haar moeder, Ann de Loof, uit
België, hebben genoten van een vakantie
die anders was dan anders – tijdens hun
verblijf in Kaapstad organiseerden ze een
vijfdaagse art workshop voor kinderen in
Khayelitsha. Het was zo’n succes dat Marie,
die accordeon speelt , terug thuis op het
idee kwam om samen met haar vrienden
een serie concerten te organiseren. Het was
hun doel om geld in te zamelen om meer
art workshops te kunnen organiseren voor
de achtergestelde kinderen van Khayelitsha.

Een schitterend idee en onder leiding van
Wendy Hitchcock heeft de eerste workshop
al plaatsgevonden. Twaalf tieners uit
Khayelitsha, allen met artistiek talent maar
niet in de gelegenheid om het te kunnen
ontwikkelen, woonden de workshop voor
een week bij en hebben genoten. Dank aan
iedereen!
Zoliswa Mazwi (14 jaar) uit Khayelitsha, die slechthorend is, ontdekte
een geheel nieuwe wereld dankzij de art workshop die door de jonge
Marie de Loof gesponsord werd.

Wilt u naar het feest komen?

We waren verbijsterd door uw overweldigende
reacties. Ondanks het feit dat iedereen krap zat
vanwege de economische recessie, stroomde de
steun binnen.
Dankzij u worden we niet meer geconfronteerd
met de verschrikkelijke opdracht om onze
partners in de strijd tegen armoede weg te sturen.
We zijn u allen ontzettend dankbaar. Niet alleen
voor uw gulle bijdragen, maar ook voor uw
aanmoediging die ons de inspiratie gaf om ons
werk voort te zetten.

Overal waar we komen krijgen we verzoeken voor onze speciale omgebouwde
containers. Omdat ze verplaatsbaar, veilig en sterk zijn bieden ze een kant-en-klare
en praktische oplossing voor dringende behoeften, en zijn daarom zeer in trek bij
buurtorganisaties. Het maakt niet uit hoeveel containers we kopen en ombouwen,
we blijven er meer nodig hebben! Mag ik u vragen om een bijdrage aan mijn speciale
containerfonds? Ik zal u zeer dankbaar zijn want met uw hulp kunnen we nog meer
mensen op onze containerwachtlijst helpen.

Tim Smith, onze directeur,
met één van vele de kinderen
die we mede dankzij uw
steun kunnen helpen.
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Het feest aan zee is een jaarlijks evenement
geworden – het is iets waar iedereen
bij Breadline Africa naar uitkijkt en een
belangrijk deel van onze plaatselijke
identiteit en aanwezigheid. Onze
gemeenschappen zijn er allemaal bekend
mee en het wordt hier goed gesteund.
Het is een schitterende gelegenheid niet
alleen om honderden kinderen een dag vol

puur plezier te geven, maar ook om met
plaatselijke partners en vrienden samen te
werken. Onze vrijwilligers doen volop mee,
en de plaatselijke gemeente zorgt altijd voor
verzorgers, en sport- en spelbegeleiders.
Vanwege de recessie konden we vorig jaar
maar 600 kinderen naar het strand nemen.
Maar dit jaar willen we beslist genoeg geld
inzamelen om ten minste 1.000 kinderen

mee te kunnen nemen. We weten dat het
met uw hulp kan!
Elk jaar zijn we op zoek naar sponsors voor
T-shirts, eten en vervoer, zo dit is uw kans
om onze plaatselijke sponsors een handje
te helpen en zo deel te nemen aan het
feest! Kijk dus uit naar onze speciale actie
die u in november in uw brievenbus kunt
verwachten.
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