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Voorwoord van de voorzitter
Het is al weer een tijdje geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de
Stichting. Niet dat dit betekent dat wij u niets te melden hadden, maar soms vliegt de tijd zo snel
dat voor dat wij het wisten we alweer in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar waren aanbeland!
Dus tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2014! In de voorjaarsnieuwsbrief zullen wij dan ook jullie
informeren wat er sinds vorig jaar juli is gebeurd en wat er op korte termijn in planning staat om te
gaan doen.

Zanggroep PABO goes Africa
We hebben op de website www.mmf-zuidafrika.nl en op de
Facebookpagina https://www.facebook.com/mabhalanemthembu van de
Stichting er al veel over verteld, maar omdat deze nieuwsbrief volgt op de
nieuwsbrief van juli 2013 wilden we deze gelegenheid benutten om nog
een keer te vertellen over dit geweldig initiatief van de Zanggroep PABO op
2 november 2013.
Aanleiding voor dit evenement was het veertig jarig bestaan van de
Zanggroep. Het bestuur wilde dit vieren door onder andere een
benefietconcert. De Zanggroep had het onderwijsproject van onze
Stichting geadopteerd als zijnde het goede doel van die avond. Het
onderwijsproject is bedoeld om kinderen het mogelijk te maken onderwijs
te volgen.
Voor € 3,00 per kind, per maand kan een kind onderwijs volgen. 91% van de ouders kan dit niet betalen.
Als mensen donateur worden voor € 15,00 per maand, dragen zij bij aan het onderwijs van 5 kinderen.
Dit project blijft jaren lopen. Het lange termijn doel is om ‘de parels’ uit de vijver te vissen. Er zijn altijd
briljante kinderen die verder zouden moeten studeren maar de middelen niet hebben. Ook hierin wil
MMF meedenken en bijdragen. Deze kinderen kunnen dan op latere leeftijd bijdragen aan de
ontwikkeling van de eigen leefgemeenschap.
Het benefietconcert was een overweldigend succes. Er waren meer dan 300 bezoekers, de sfeer was
fantastisch en de muziek en zang was uitstekend. We hebben er enorm van genoten en natuurlijk niet in
de laatste plaats van de nieuw verworven donateurs en de geweldige opbrengst. Die was maar liefst
€ 1.962,80.

Nieuwe leverancier voedselpakketten
Vanwege de verhoging van de grondstofprijzen heeft de huidige leverancier RANK zijn prijzen moeten
verhogen. Door deze prijsverhoging heeft de Stichting moeten besluiten om bij andere (lokale)
leveranciers een offerte op te vragen voor de voedselpakketten.

Zeer recent is er een nieuwe winkelier MACKSONS in
Mooirivier gestart. De winkelier had het pand
overgenomen van de eigenaar die vanwege het
ontbreken van een opvolger was gestopt.
Aan deze nieuwe eigenaar was ook een offerte gevraagd
en die kwam in eerste instantie met een offerte waarbij
de prijzen hoger lagen dan bij de huidige leverancier.
Alfred (Mabhalane) is met de nieuwe eigenaar gaan
praten over de offerte en heeft verteld over de Stichting.
Zo ook over het hoe en waarom van de voedselpakketten en dat we nu voor het zesde jaar 37 gezinnen,
veelal weeskinderen, onderhouden met de voedselpakketten.

De nieuwe winkelier was onder de indruk van wat de stichting tot op heden heeft bereikt en wilde daar
graag zijn bijdrage aan leveren. Dit heeft hij gedaan door de prijzen behoorlijk te verlagen waardoor hij
nu onze nieuwe leverancier voedselpakketten mag worden genoemd.

Nieuwe geluidsinstallatie
Wij zijn bijzonder trots om na maanden van zoeken, offertes opvragen en onderhandelen over een
redelijke prijs te kunnen melden dat zaterdag 22 maart de nieuwe geluidsinstallatie kon worden
opgehaald. Deze geluidsinstallatie bestaat uit een keyboard, speakers, mixer, drie microfoons en drie
microfoonstandaards.
Leidt het uitdelen van de voedselpakketten tot vertrouwen en hebben we daardoor ingang in de
gemeenschap, is het doel van de geluidsinstallatie om jongeren te bereiken en ze van de straat te halen.
De geluidsinstallatie stelt ons namelijk in staat om een kerkkoor te beginnen voor jongeren. Lid worden
van een kerkkoor geeft de jongeren een doel en het biedt de mogelijkheid om met hen in gesprek te
gaan over onder andere school, werk en ze voorlichting te geven.
Op zondag 23 maart was de eerste bijeenkomst in de kerk met de geluidsinstallatie. Onze mensen van
de stichting in Mooirivier (Bruntville) waren blij verrast en lieten enthousiast weten dat de
geluidsinstallatie ertoe heeft bijgedragen dat de kerk die dag helemaal vol zat.

Omroep Helmond
Omroep Helmond Radio is te beluisteren via de Ether FM
107.2 MHz en via de Kabel 94.4 MHz.
Omroep Helmond Televisie is te bekijken op UPC analoog
frequentie 256 en UPC digitaal kanaal 31.
Op 15 maart mochten wij van de Stichting op radio Helmond vertellen over onze projecten. We worden
nu al voor de vierde keer in de gelegenheid gesteld om aan een groter publiek te vertellen wat wij als
Stichting doen. We hebben verteld over wat we tot op heden bereikt hebben en natuurlijk over het
nieuwe project waarbij voor € 36 per jaar een kind naar de A.I. Kajee school kan gaan.
De aanleiding van de uitnodiging was de opening van de ‘oude’ Cacaofabriek als nieuw cultureel
centrum waar tevens creatieve ondernemers zich kunnen vestigen.

Magazijnverkoop IGO-post
Op 12 april organiseert IGO-post al jaren een magazijn verkoop, waarbij de
incourante producten te koop worden aangeboden. Zij doen dit al jaren en dan
kwamen ook opkopers die grote delen van de inventaris opkochten. Dit jaar echter is
de magazijnverkoop bedoeld voor de medewerkers en hun familie en komt de
volledige opbrengst van de verkoop ten goede aan onze Stichting.
Wij van de stichting zullen op die dag ook aanwezig zijn om de aanwezigen te
vertellen over de Stichting en de projecten.

