Ik wil helpen om de kinderen in het NOSA
project in Zuid-Afrika een MAMA te
geven!

Nacht zonder Mama
22-23 mei 2015
Fort Uitermeer

Daarom ga ik:
…………………………………… (Naam kind)
voor de nacht van 22 – 23 mei een hut bouwen van
afvalmateriaal. Daarin ga ik een hele nacht slapen
ZONDER MIJN MAMA.
Ik vraag u om een bijdrage, waardoor één kind in het Nosa
project in Zuid-Afrika van de MAMAS de zorg en liefde krijgt
die elk kind verdient.
Ons doel is om met de groepen 7 en 8 van de Tweemaster
en Flambouw geld te verzamelen om het schooltje van
Nosa af te bouwen en in te richten.
U sponsort mij voor : € ………………………………
Hartelijk dank daarvoor!
Ik nodig u graag uit om op 23 mei as. te komen kijken naar
mijn slaapplek in de zelfgemaakte hut, waar ik de nacht in
heb doorgebracht.
Website: www.nachtzondermama.nl
Mailadres: info@nachtzondermama.nl

t.b.v. het NOSA project
in Zuid-Afrika
Ik wil helpen dit gebouw net zo mooi te
maken als het schooltje waar al heel veel
kinderen een MAMA hebben die voor hen
zorgt.
U ook?

Het NOSA project van Rotary Weesp en
Kinderfonds MAMAS

Wat doen de MAMAS in Zuid-Afrika?
Ze staan op voor kwetsbare kinderen in ernstige armoede.
Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg,
bescherming, eten, opvang en liefde. Dit kost maar
€ 5, - per maand en geeft een kind een eerlijke kans op een
toekomst.
Als een kind komt binnenlopen voor een boterham, 'zitten
wij voor 15 tot 20 jaar aan hem vast'. Zo zien de MAMAS
dat zelf. Omdat zij het kind blijven verzorgen totdat het op
eigen benen kan staan.
Wat is het toch fijn dat wij een dak boven ons hoofd
hebben …
Wist u dat …?
Alle projecten die Kinderfonds MAMAS steunt, door het
Nederlandse bestuur zelf geselecteerd worden en minstens
tweemaal per jaar persoonlijk worden bezocht. Alleen
wanneer projecten goed geleid worden, aantoonbaar
effectief zijn en een onafhankelijke accountantscontrole
overleggen, komen zij voor steun in aanmerking. Daarna
ontvangt Kinderfonds MAMAS ieder kwartaal
voortgangsverslagen over de besteding van het geld.
Kinderfonds MAMAS hanteert twee principes:
De projecten in Zuid-Afrika weten zelf veel beter hoe zij
kinderen kunnen helpen dan wij in Nederland. Daarom
hebben zij grote vrijheid in de manier waarop ze de
bijdragen willen besteden, zolang het maar gaat over
effectieve hulp aan de meest kwetsbare kinderen.
Maar tegelijkertijd geldt: wanneer daarover afspraken zijn
gemaakt, ziet het bestuur van Kinderfonds MAMAS toe op
strikte naleving van de afspraken en de overeengekomen
besteding, inclusief accountantscontrole.
Website: www.kinderfondsmamas.nl

Rotaryclub Weesp en Kinderfonds MAMAS hebben de
handen in ineen geslagen ten behoeve van een project dat
concrete en structurele hulp biedt aan kansarme kinderen in
Zuid-Afrika.
In een dorre en dun bevolkte streek ten noordwesten van
Pretoria heeft MAMA Joyce op een eigen geërfd stukje
grond een gebouwtje neergezet waarin zij kansarme
kinderen opvangt. Naast een crèche en buitenschoolse
opvang doet zij nog veel meer voor de kinderen. Zij
verstrekt maaltijden, medische voorlichting (veel kinderen
zijn besmet met HIV), maar zij begeleidt ook de moeders en
legt huisbezoeken af. MAMA Joyce zet zich met alle macht
in om deze kinderen niet alleen nu, maar ook in de
toekomst in het onderwijs te houden en te zorgen dat zij
een kans krijgen zich te ontwikkelen en een waardig
onderdeel van de maatschappij te gaan uitmaken.

Wat doet Rotary Weesp?
De leden willen in een open sfeer humanitaire diensten
verlenen onder meer door:
·
de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en
beroep;
·
de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid
door iedere Rotarian;
·
het brengen van internationaal begrip en vrede door
een wereldomvattende kameraadschap van mensen,
werkzaam in bedrijf en beroep.
Website: www.rotaryweesp.nl

MAMA Joyce krijgt een bijdrage van de overheid t.b.v. 36
kinderen. Met dit geld en de hulp uit de gemeenschap vangt
zij er 180 op!
Zij heeft onze steun nodig. Als het schooltje kan worden
uitgebreid kunnen meer kinderen worden opgevangen en
begeleid. De muren staan er al, maar nu nog geld voor het
afbouwen, inrichten en lesmateriaal. Daarnaast verdient zij
voor haar inzet structurele hulp in de lopende kosten.
Rotaryclub Weesp heeft op zich genomen om te zorgen dat
het nieuwe gebouw er komt, met inrichting en al.
U kunt daarbij helpen. U kunt daarmee ook een stukje
verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van kinderen
die het een stuk minder hebben getroffen dan alle kinderen
die wel het geluk hebben met een mamma die wel staat is
hen goed op te voeden en liefde en geborgenheid te
bieden.
Met dank aan de Stichting Uiteraard Uitermeer voor het ter
beschikking stellen van de locatie Fort Uitermeer.
Website: www.uiteraarduitermeer.nl

