Help een kind. Steun Masakhane!

Wilt u ook een bijdrage leveren? Dat kan!
U kunt donateur worden via het machtigingsformulier in deze folder.
Eenmalig doneren kan ook op rekening NL51 TRIO 0197 8440 06
tnv Stichting Masakhane, Gouda.

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Meehelpen?

Wilt u meehelpen of zelf een actie organiseren? Kijkt u dan eens op de
website of neem contact op via info@stichting-masakhane.nl
Meer informatie vindt u op: www.stichting-masakhane.nl

Samen bouwen aan
een betere toekomst!

Plak
hier een
postzegel
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Kinderen in de townships van Zuid-Afrika worden geconfronteerd
met grote armoede. Door aids komt het helaas steeds vaker voor dat
ouders wegvallen en kinderen nog kwetsbaarder worden. Ze groeien
op zonder de bescherming van een gezin. Zonder eerlijke kans op een
leefbare toekomst.
Masakhane zet zich in om deze
Zuid-Afrikaanse kinderen een thuis
en een betere toekomst te bieden.

Kinderen in uitzichtloze
gezinssituaties of kinderen die
geen ouders meer hebben,
worden opgespoord en
geholpen. Per gezin worden
de problemen onderzocht en
maatregelen genomen om de
omstandigheden te verbeteren.
Gezinszorgwerkers uit de
eigen gemeenschap bezoeken
de gezinnen wekelijks. De
persoonlijke aandacht, medische
hulp en de verbondenheid met
de gemeenschap zorgen voor een
betere kwaliteit van leven.

Het community centre ‘House
Rebekah’ biedt de mensen uit
de gemeenschap een veilige
ontmoetingsplek. De basis van
het centrum wordt gevormd
door een kleuterschool waar de

Ik steun Stichting Masakhane voor:
. eenmalig

. per maand

kinderen tot zes jaar les krijgen
en een soepkeuken. Er is een
eigen waterput waardoor de
medewerkers, samen met mensen
uit de omgeving, een moestuin
kunnen onderhouden. Het water
en de oogst wordt gedeeld met de
buurtbewoners. Verder biedt het
centrum naschoolse activiteiten
voor kinderen van 6 t/m 18 jaar
zoals sportprogramma’s (bijv. de
voetbalacademie). De komende
jaren wil SA Cares for Life
het centrum uitbreiden met
werkgelegenheidsprojecten en
een ruimte voor voorlichting aan
jonge vrouwen over opvoeding,
hygiëne en aids. House Rebekah
neemt hierdoor een belangrijke
plek in binnen de gemeenschap.

€
. per kwartaal

en machtig Masakhane om het bovenstaande bedrag tot
wederopzegging af te schrijven
van IBAN nummer: N L
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
E-mail:
Datum:

Handtekening:

Incasso ID Stichting Masakhane: NL 56 ZZZ 594266910000
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. per jaar
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Cluster Care

Daarom steunt zij South Africa
Cares for Life. Deze christelijke
hulpverleningsorganisatie heeft
veel activiteiten opgezet voor
vrouwen en kinderen in nood.
Stichting Masakhane steunt al
ruim 10 jaar projecten in het
township Mmakaunyane nabij
Pretoria. Het doel is deze kinderen
in hun eigen omgeving te laten
opgroeien en samen te bouwen
aan een betere toekomst.

Opleiding, eten, werk en sport

18-06-18 11:55

