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Het Mandela bibliotheekproject
gaat met volle kracht vooruit

“Onderwijs is het sterkste wapen waarmee je de wereld kunt
veranderen,” zei Nelson Mandela. In de tweeëneenhalve
week voorafgaand aan Mandela-dag op 18 juli 2013
hebben wij de kracht van boeken en onderwijs gevierd
met een “pop-up” bibliotheek – een tentoongestelde
containerbibliotheek bij de Nelson Mandela Gateway in
het Waterfront van Kaapstad. Elke dag werd er door een
medewerker van de bibliotheek aan kinderen voorgelezen
om de betovering en kracht van boeken te demonstreren.

het Mandela bibliotheekproject dat Breadline Africa sinds
2011, in samenwerking met het Nelson Mandela Centre of
Memory en lokale organisaties en bedrijven, leidt.
Er ontstond grote opwinding toen de Provinciale minister
van Onderwijs, Donald Grant, op Mandela-dag de container
bezocht en de jonge leerlingen van Alpine Primary School
in Mitchell’s Plain ontmoette voor wie deze bibliotheek
uiteindelijk bestemd was.

Grote aantallen dagjesmensen en toeristen kregen te zien
wat voor geweldige dingen je met een oude zeecontainer
kunt doen. Ook kon je er boeken aan de bibliotheek
doneren en te weten komen hoe je betrokken kan raken bij

We zijn zo blij en trots op de ontwikkeling van dit
opwindende project dat de armste en meest afgelegen
delen van het land bereikt. Wist u dat wij onlangs de 30ste
Mandela containerbibliotheek geopend hebben?

Nationale Bibliotheekweek
Te midden van al deze opwinding over bibliotheken organiseerden
wij bij Mitchell Heights Primary School, waar wij een
containerklaslokaal geplaatst hebben, een “leesmarathon” om
Bibliotheekweek te vieren. Lokale musici Melanie Scholtz, Sakhile
Moleshe en hiphop artiesten Blaq Pearl en Rozzano Davids namen
ook deel.
“Ik ben geïnspireerd door het werk van Breadline Africa,” zei de
bekroonde kunstenares Melanie Scholtz: “Verhalen vertellen en
lezen zijn deel van het opgroeien.”
“Sommige van mijn vroegste herinneringen hebben te maken met
lezen en verhalen vertellen,” zei Sakhile Moleshe van het Soul
Housing Project en de beroemde Goldfish band. “In een land als
Zuid-Afrika met een laag niveau van geletterdheid is Nationale
Bibliotheekweek enorm belangrijk. We moeten de kracht van lezen
aan onze jeugd overdragen.”

Blaq Pearl

Melanie Scholtz

Honger en kou zijn
verleden tijd
Oude grootouders, velen van boven de negentig jaar,
die nog zorgen voor ouderloze kleinkinderen en zelfs
achterkleinkinderen, ontvingen een welverdiend voedselpakket
voor de winter met gezonde voedingsmiddelen en een warme
deken. Hartelijk dank aan alle donateurs!

Soep, heerlijke soep
Op 31 mei vierden we Nationale Soepdag als start van
onze “Spread the Bread” (brood uitdeel) campagne. We
gingen naar een door onze gulle donateurs gesponsorde
container-soepkeuken bij Lost City in Mitchell’s Plain
waar we warme soep en brood konden uitdelen aan 500
kwetsbare mensen, waar onder 300 kleine kinderen.
Ook hebben we voedselpakketten uitgedeeld aan oudere
bewoners van de buurt om hen door de koudste periode
van de winter heen te helpen.

Brandstof voor jonge hersenen

Wij zijn de vriendelijke mensen bij Engen Petroleum zeer
dankbaar. Toen ze hoorden van onze inzamelingsactie
voor basispakketten met schrijfartikelen voor nieuwe
schoolkinderen, schoten ze te hulp met een donatie van
250 basispakketten voor minder bevoorrechte kinderen!

Deze werden uitgedeeld bij Easter Peak Primary School
in Manenburg, een troosteloze, geteisterde township op
de Kaapse Vlakte. Het was moeilijk om te zien wie er het
meest blij mee was, de toegewijde onderwijzers of de arme
kinderen met hun eerste splinternieuwe schoolpakketten!

We doen méér dan
alleen hard fietsen!
Elk jaar in maart vindt in Kaapstad een van de mooiste
en moeilijkste fietswedstrijden in de wereld plaats – de
Cape Argus Pick ’n Pay Cycle Tour. Dit jaar namen er
22 fietsers aan de tour deel om geld in te zamelen voor
Breadline Africa. In totaal bracht hun inzamelingsactie
R30.000 (ongeveer € 2.300) bijeen voor een nieuw
containerklaslokaal voor de bijzondere school
“Mossiesnes” (het Mussennest) in de plattelandse plaats
Swellendam. Hartelijk dank voor jullie inspanning en
moeite!

Goed gedaan Craig Stevens en Geoff Schafer!
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Komedie voor containers
Velen van u weten dat wij begonnen zijn met een jaarlijkse
komedieshow. Dit is het vierde jaar dat bekende standupcomedians gratis voor ons optreden om geld voor Breadline
Africa in te zamelen. Dit jaar verkochten we 200 tickets
voor een schitterende avond in het Radisson Blu Hotel
bij het Waterfront van Kaapstad. Elke cent gaat naar ons
containerproject waarmee we oude zeecontainers verbouwen
tot klaslokalen, soepkeukens en klinieken. We zijn de
komediehelden Nik Rabinowitz, Dalin Oliver en Wayne McKay,
die meer dan alleen het publiek laten lachen, zeer dankbaar.

Vrouwen eren op
Vrouwendag
Op 15 augustus vierden wij Vrouwendag met een speciale lunch
om alle fantastische vrouwen te eren die de educare centra
(kleuterscholen) leiden die door ons gesteund worden. Op het
levendige programma stonden een optreden van een marimbaband en een toespraak door de inspirerende Zuid-Afrikaanse
schrijfster en activiste, Sindiwe Magona.

Onze plannen voor de zomer
Het is opnieuw een lange en koude winter, maar we kijken
nu al uit naar ons jaarlijks uitstapje naar zee. Dit jaar hopen
we de kinderen uit het stoffige en arme Touwsrivier, een
plaatsje langs de spoorlijn, 185 kilometer ten noorden van

Kaapstad, te trakteren op een onvergetelijke dag. Voor velen
van hen zal het hun eerste uitstapje weg van huis zijn! We
sturen u binnenkort meer informatie.
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Edna’s kolom
We hebben veel opwindende plannen nu het jaar vordert. Ik
ben druk bezig met het organiseren van ons strandfeest in
december en zeer enthousiast, maar daarover meer nieuws in
mijn volgende brief.
Ik hoop dat u deze berichten met plezier leest – we hebben zelf
veel plezier gehad bij het samenstellen van deze editie. Mocht u
meer willen weten over wat wij doen dan hoor ik dat graag van
u.
Ook stel ik het bijzonder op prijs als u een mooi verhaal deelt
over degenen die u dierbaar zijn, uw kinderen, en vooral uw
kleinkinderen. Ik wist niet dat kleinkinderen zo speciaal kunnen
zijn totdat ik zelf oma werd!

Dear Friends
Beste Vrienden,
Onze voormalige president Nelson Mandela heeft zevenenzestig
jaren van zijn leven opgeofferd om van de wereld een betere
plek te maken. Nu wordt er tijdens Mandela-dag op 18 juli (de
verjaardag van Nelson Mandela) op iedereen in de hele wereld
een beroep gedaan om 67 minuten vrijwillig werk te verrichten
voor een maatschappelijk doel.
De doelstellingen van Mandela-dag zijn om ons aan te sporen
“actie te ondernemen, verandering te stimuleren en van elke
dag een Mandela-dag te maken”. Het is hartverwarmend om te
weten dat vrienden over de hele wereld geïnspireerd zijn door
deze geweldige campagne en het werk dat Breadline Africa hier
in Afrika verricht.
Op ons kantoor is het elke dag Mandela-dag omdat ons
Mandela-bibliotheekproject – dat in 2011 van start ging
– op volle toeren door blijft draaien! Onlangs bereikten
we een mijlpaal met de opening van onze 30ste Mandelacontainerbibliotheek in Kaapstad – iets dat we niet zonder
uw steun hadden kunnen doen. Graag ontvang ik nieuws
over Mandela-dag-activiteiten die u organiseerde of waar u bij
betrokken was!

Community Organisation Award
2013 Winners

Tot slot, net als “de oude vrouw die in een schoen woonde”,
ontvang ik veel verzoeken van mijn “kinderen” voor
omgebouwde containers. Maar in tegenstelling tot de oude
vrouw, weet ik precies wat ik moet doen! Ik weet dat ik
onze gulle donateurs een bijdrage kan vragen voor ons
containerfonds. Zoals u weet bouwen we oude zeecontainers
om tot klinieken, klaslokalen, toiletgebouwen, keukens
enzovoort. Er is een dringende behoefte aan meer omgebouwde
containers.
Nogmaals hartelijk dank voor uw vriendschap en loyaliteit. En
vergeet niet dat u altijd contact op kunt nemen om “hallo” te
zeggen of een vraag te stellen via e-mail of door in te loggen
op onze website. Al onze contactgegevens staan in deze
nieuwsbrief.
Tot de volgende keer – met veel liefde en dank,

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 www.breadline-africa.nl en www.containers4life.nl
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