Nacht zonder MAMA 2018, een ervaring voor kinderen van de
Jozefschool en de PC Hooftschool in Muiden.
Vanaf vrijdagmiddag 28 september 13:00 uur tot zaterdagmorgen 29 september ongeveer 10.00
uur organiseert Rotary Weesp-Vechtstreek Noord voor kinderen uit groep 8 van de St Jozefschool en
de PC Hooftschool in Muiden een NACHT ZONDER MAMA op het terrein van Fort Uitermeer. Wij
doen dat dit jaar al weer voor de 4e keer.
Twee jaar geleden is de Nacht zonder MAMA met groot succes georganiseerd met de kinderen van
groep 8 van de Jozefschool uit Weesp. De Jozefschool wilde nu graag dat de kinderen in Muiden dit
ook zouden kunnen ervaren.
Het evenement heet Nacht zonder MAMA omdat we een speciaal project van Kinderfonds MAMAS
steunen, het ‘NOSA’project. Een project dat concrete en structurele hulp biedt aan kansarme
kinderen in Zuid Afrika, die ook vaak een nacht moeten doorbrengen in een hut van afval en die vaak
veel langer dan één nacht geen mama hebben die goed voor hen kan zorgen.

Wat gaat er gebeuren 28 en 29 september?
Samen met de meesters en juffen van de deelnemende klassen gaan we om 13.00 uur vanaf Fort H
met de boot naar Fort Uitermeer en daar gaan we met z’n allen beginnen met de bouw van vier of
vijf hutten waarin de kinderen (jongens en meisjes apart) zullen slapen. Om ongeveer 16.00 uur gaan
de meesters en juffen naar huis. Vanaf dat moment vormt de Rotaryclub de leiding. Die bestaat
onder meer uit mensen met veel ervaring in het organiseren van kinderkampen (JKW), een arts en
mensen met een BHV (bedrijfshulpverlening certificaat). De verhouding begeleider - kinderen zal 1:5
zijn.
Er wordt gekookt en er worden ’s avonds allerlei spellen georganiseerd. Hopelijk gaat het niet
regenen maar als dat toch gebeurt, gaan we met z’n allen slapen in de grote loods die daar staat.
Zaterdagochtend 29 september na het ontbijt om ca 8.30 uur zullen de ouders, alle leden van onze
Rotaryclub en de (loco)burgemeester van Weesp worden uitgenodigd om de hutten te komen
bekijken. De (loco)burgemeester wordt gevraagd de mooiste hut uit te kiezen. De groep die deze hut
heeft gebouwd zal worden beloond met een leuke prijs.

Het NOSA project: gewone dagelijkse zorg
In een dorre en dun bevolkte streek ten noordwesten van Pretoria, Zuid-Afrika heeft MAMA Mapula
op een eigen geërfd stukje grond een gebouwtje neergezet waar 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 Mapula 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 volwaardig lid van de maatschappij te worden.
Zij heeft onze steun nodig. Met eerdere steun van Rotary Weesp is het schooltje uitgebreid en
daardoor kunnen ook kinderen na school worden opgevangen en begeleid. Tijdens de schooluren
krijgen kinderen van vluchtelingen daar les. Voor hen zou er anders helemaal geen school zijn.
Daarnaast is er behoefte aan structurele hulp om de lopende uitgaven te kunnen bekostigen.
Rotaryclub Weesp zorgt er ook voor dat een deel van de vaste kosten voor een aantal jaren kunnen
worden betaald. Want wat heb je aan een gebouw als er geen les gegeven kan worden of de
kinderen een lege maag of geen fatsoenlijke kleren hebben?

Alle projecten die Kinderfonds MAMAS steunt worden minstens tweemaal per jaar bezocht. Alleen
wanneer projecten goed geleid worden, aantoonbaar effectief zijn en een onafhankelijke
accountantscontrole overleggen, komen zij voor steun in aanmerking.
De MAMAS die de projecten in Zuid-Afrika organiseren 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.
Fundraising project MAMAS
Met dit evenement willen wij het samen met de kinderen uit Muiden mogelijk maken dat meer
kinderen van MAMA Mapula geholpen worden. Het is de bedoeling dat de kinderen die meedoen
aan de NACHT zonder MAMA zich laten sponsoren door opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren enz. De

opvang van een Mamas-kind kost € 5 per maand. Als een kind bijvoorbeeld € 60 weet op te halen,
steun je een kind in Zuid Afrika voor een heel jaar!

Hoe nu verder?
Dit bericht is een vooraankondiging van het evenement op Fort Uitermeer. Samen met de leiding van
de school hopen we zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken. Daar hoort ook een
klassenbezoek van ons bij en in de avond zullen we een informatiebijeenkomst met de ouders
organiseren. We zullen dan ook allerlei materiaal uitreiken zoals toestemmingsformulier - waarop u
alle bijzondere gegevens van uw kind kan invullen - huisregels sponsorformulieren en de folder van
kinderfonds MAMAS.

U kunt de voorbereidingen en de afloop van het project volgen op Facebook: nacht zonder mama.
Op de website: www.nachtzondermama.nl vindt u nog veel meer informatie.
Informatie over de MAMAS: www.kinderfondsmamas.nl
En over fort Uitermeer (adres: Uitermeer 5 in Weesp): www.uiteraarduitermeer.nl

Deze speeltoestellen zijn door ons betaald uit de opbrengst van een eerdere nacht

De opening van het nieuwe schoolgebouwtje door leden van onze club

