Nieuwsbrief 6 - 2020 – Motlopi en Mosima
Deze nieuwsbrief gaat over twee van onze bestaande projecten. Motlopi is een kleine
crèche en Mosima is een lagere school. De afspraak die we hadden willen maken met
Onnica (een oud-leerling van Boithuto) gaat helaas niet door. Wel vind ik het leuk te
vermelden dat het supergoed gaat met Onnica. Ze is bijna klaar met haar vervolgstudie
om lerares te worden. Wij hebben daar als Stichting een belangrijk aandeel in gehad en
dit soort individuele succesverhalen maakt ons blij. Maar nu naar Motlopi en Mosima
toe.

Motlopi Crèche
Motlopi Crèche hebben we drie jaar steun gegeven en we zijn er supertrots op dat dit
project zover gekomen is, dat we met gerust hart durven te concluderen dat ze zonder
onze hulp verder kunnen!
Dit project is enkele jaren geleden op ons pad gekomen via ons eerste project Boithuto
Combined School die ik in onze nieuwsbrieven tot het laatst bewaar (save the best for
last!). We hebben best een discussie gehad binnen het bestuur of we ons wel of niet met
crèches wilden bemoeien.
Onze focus is en blijft verbeteren van onderwijs. Maar daartoe behoort ook de vraag of
kinderen überhaupt op een school terecht komen. Dat is in Nederland een simpele
vraag, waarop het antwoord nagenoeg zonder uitzondering ja is. Dat is zo geregeld en
wordt ook gereguleerd via de leerplichtwet. Maar in Afrika werkt dat anders. Zeker in
het arme Limpopo waar wij actief zijn, hebben veel ouders zelf ook geen of weinig
onderwijs gehad. Hechten meer belang aan geld verdienen dan aan leren. En het is dan
ook niet ongebruikelijk dat de grotere kinderen (van een jaar of 8 bedoel ik dan)
thuisgehouden worden om op de kleinere kinderen (van een jaar of 2, 3, 4) te passen in
plaats van dat ze naar school gaan. Want dan kunnen de ouders in ieder geval gaan
werken in plaats van zelf voor de kinderen te zorgen en dat betekent dat er ‘brood op de
plank’, of iets toepasselijker ‘mieliepap in de pot’ terecht komt.

De aanwezigheid van crèches brengt verandering in de sociale structuur die hieronder
ligt. Als de ouders willen gaan werken, kunnen ze de kleine kindjes naar de crèche en de
‘grote’ kindjes naar school. De aanwezigheid van crèches is dan ook cruciaal in het
verschaffen van toegang voor alle kinderen tot het onderwijs.
En zo zijn we in aanraking gekomen met Francina.
Francina is een prachtige Afrikaanse vrouw met een
grote liefde voor de allerkleinste kindjes. Toen we
haar leerden kennen had ze alleen een golfplaten
(excuses geen gietijzer uiteraard, dat geldt ook voor
de huidige keuken van Botshelo) hutje ter
beschikking, wat in de zomer bloedheet was. Er
stond wel een veilig hek om haar stuk grond heen,
met een boom die voor schaduw zorgde en er waren
een paar autobanden ingegraven die dienstdeden als speeltuin. Er was geen enkele vorm
van speelgoed, geen tafels, geen stoelen, geen bedjes, geen faciliteiten. En toch zorgde
deze vrouw met heel veel liefde iedere dag voor opvang van de kleinste ukkies uit het
dorp. We zijn nu drie jaar verder.
Stichting Britt Helpt heeft er met dank aan donateurs een mooi stenen gebouw
neergezet, bestaande uit drie verschillende lokalen. Eén die dienstdoet als slaapplek
voor de kleintjes, één die dient als speelplek en eentje als keuken. Daarnaast staat er een
heerlijk speeltuintje waarop de kindjes niet uitgespeeld raken en hebben we gezorgd
voor een paar baby bedjes, kleine gekleurde tafels en stoeltjes en het nodige speelgoed.
Bovendien is de buitenkant van de crèche geschilderd in vrolijke kleuren en het sanitair
is voldoende op orde. Dit alles bij elkaar opgeteld, maakt dat wij hier klaar zijn. Deze
crèche heeft zijn bestaansrecht op orde en kan zonder ons door. Bij ons laatste bezoek
deze reis was door de vakantieperiode die hier nog steeds niet voorbij is, de crèche op
dat moment gesloten. Dus geen leuke nieuwe foto’s met kleine kindjes. Maar het gaf ons
wel alle rust en gelegenheid om rond te kijken en we waren oprecht blij met wat we
aantroffen. #Togetherwecanchangetheworld #Andsowedid!

Mosima Primary School
Mosima is niet ons beste project. Waar dat aan ligt? Zeg het maar? Er lijkt geen karma op
te zitten. Mosima is een lagere school met iets meer dan 100 kinderen, met een potentie
om te groeien tot over de 200. Ze hebben prachtige gebouwen, maar ontberen een
hostel, wat de reden is geweest dat ze ons in 2016 benaderd hebben met een verzoek tot
sponsoring. Ze verzochten om een hostel voor wel 200 kinderen. Dat vonden we een
beetje veel tegelijk. We zijn ter plekke gaan kijken, hadden een paar goede meetings en
we hebben afspraken gemaakt. En zoals jullie van ons gewend zijn, hakken we zo’n grote
vraag op in kleinere behapbare stappen, waarmee we aan de slag gaan en impact meten.
Op dat moment had de school een onderbezetting, waardoor er prachtige leslokalen
leegstonden. In overleg zijn we overeengekomen dat we deze lokalen zullen gebruiken
om een hostel op te starten voor de meest schrijnende en dringende gevallen. Voor de
kinderen die thuis niet veilig zijn of die überhaupt geen thuis hebben. En zo hebben we
in 2017 bedden en beddengoed geregeld en is een eerste primitieve versie in gebruik
genomen. Ook hebben we in kaart gebracht waar het hostel zou kunnen komen en
hebben we ondersteuning geboden om de oude waterput weer operationeel te krijgen.
Water is op nagenoeg al onze projecten een probleem. Er is geen waterput, of er is wel
ooit een waterput geboord, maar om een of andere reden functioneert deze niet. De
pomp is kapot, of er is iets anders aan de hand. Soms valt een waterput droog. Maar de
aanwezigheid van voldoende en schoon water, is wel een superbelangrijk element in een
land dat zo heet en droog is als Afrika. Soms lukt het om waterputten via andere
organisaties geregeld te krijgen, omdat ongeveer de hele wereld vindt dat water een
primaire levensbehoefte is, en ook 1 van de Sustainable Development Goals, nummer 6
welteverstaan. Voor wie ze niet kent, dit zijn ze:

Onze hoofdfocus als Stiching is nummer 4: Ieder kind in de wereld heeft recht op
onderwijs. Maar in onze projecten komen we de vraag om water ook tegen (nr 6),
houden we ons bezig met armoedebestrijding (nr 1, door extra support te bieden waar
nodig, en bovenal via goal nr 4), leveren we tot nu toe incidenteel bijdrage aan nr 2
(geen honger) door maaltijden te verrijken en de moestuinen te stimuleren en hebben
we ook bijgedragen aan nr 3 (good health), zowel via maaltijden als lichte medische

steun zoals de bril voor Stanford (die het zo goed doet!) die onze trouwe lezers zich
zullen herinneren. Stanford een achtergesteld jongetje van 10, die nog steeds in de
laagste klas zat en gepest werd, voorbehouden was voor een leven in diepe armoede en
die door een kleine medische interventie en een bril, veranderd is in een opgewekt en
goed presterend jongetje wat er helemaal bij hoort. Hij zit inmiddels in grade 6 .

De SDG’s zijn communicerende vaten, maar onze hoofdfocus voor al onze projecten is
nummer 4: onderwijs. Omdat we werkelijk geloven dat als je investeert in onderwijs,
uiteindelijk de toekomst van een land zich zal verbeteren (Quote Mandela: Education is
the most powerfull weapon which you can use to change the world).
Maar goed, na deze kleine omweg, terug naar Mosima. Zoals gezegd zijn we in 2016 met
ze in aanraking gekomen, hebben we in 2017 de eerste hulp gemobiliseerd met bedden,
beddengoed en wat klein meubilair en hebben we in de loop van 2017 geholpen om de
waterput weer operationeel te krijgen en een eerste slaapgebouw neergezet, dat plaats
biedt aan 25 kinderen.
Toen we in mei 2018 weer een bestuursreis maakten, kwamen we terecht in nare rellen
waarbij onze persoonlijke veiligheid serieus in het geding kwam, en hebben we
uiteindelijk Mosima niet kunnen bereiken. Dit ter teleurstelling van onszelf, maar zeker
ook van de school, die weken gestudeerd hadden op stukjes om ons te verwelkomen:
zang, dans, liedjes. Ondertussen heeft er ook nog een wissel plaatsgevonden sinds
augustus 2017 van het volledige management. We hebben een meer dan fantastische
lokale contactpersoon, maar ook zij krijgt onvoldoende contact met Mosima. Dit jaar
keken we er naar uit om op Mosima een doorstart te maken. Met de nieuwe manager en
de nieuwe leraren en de draad samen weer op kunnen pakken. Maar het ongelukkige
feit wil dat de scholen in de periode dat wij hier nu zijn, gesloten zijn. Dat was op google
niet te vinden, en hadden ze ons ook niet verteld, maar waar de andere projecten
ongeachte vakantieperiodes alle zeilen bij zetten om ons te ontmoeten en met ons te
spreken, daar laat uitgerekend Mosima het afweten. Toch hebben we opnieuw een
bezoek gebracht aan de school. We wilden minimaal ons eigen gebouw en de waterput
een keer live bewonderen en die lagen er beiden prachtig bij. Dat doet ons goed. Maar
tegelijk zien we ook niet in, waarom wij moeten blijven trekken aan een project dat hulp
nodig heeft. We zullen dan ook voorstellen aan het NL bestuur dit project op non-actief
te stellen voorlopig en de bal bij Mosima te laten.

Nee, dit is geen sexy succesverhaal. Maar het is wel eerlijk en realistisch. Er is geen euro
naar dit project toegegaan dat niet goed besteed is. Daar staan we voor 100% achter. En
nog steeds heeft dit project potentie in de toekomst om weer opgepakt te worden. Maar
deze bestuursreis hebben we hier geen voortgang kunnen boeken.
#Togetherwecanchangetheworld #Buteasyisanotherthing
Blijven lezen hoor, want we hebben Boithuto nog tegoed in deze reeks en daar…… daar
gaat alles echt zo geweldig goed en vooruit, echt geweldig gaaf!
Jordie van Berkel
Voorzitter Stichting Britt Helpt
p.s. Mochten jullie ons willen steunen: iedere euro kunnen we supergoed gebruiken. We
beschikken over een ANBI-status en het CBF-keurmerk. Eenmalige en structurele
donaties zijn zeer welkom op (LET OP: nieuw rekeningnummer):
NL.42.TRIO.0379.7099.53
p.s.2 We zijn het best bereikbaar op ons tijdelijke Afrikaanse nummer +27656955459,
bij voorkeur via whatsapp.
p.s.3 Sorry voor beperkt fotomateriaal, mijn beste foto’s staan op mijn camera, waar ik
de cardreader van vergeten ben mee te nemen uit Nederland.

