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In de eerste drie
maanden van het Marjolein
Roskam Fonds (tot aan 5
november 1994) hebben vele
vrienden, familieleden en
bekenden hun (eenmalige en
periodieke) bijdragen gestort.
Deze 105 stortingen hebben
tezamen het grote bedrag
opgeleverd van f.11.788,09.
Via deze periodieke nieuwsbrief wil het bestuur van de
Stichting Marjolein Roskam
Fonds de donateurs op de
hoogte houden, niet alleen
van de inkomsten, maar ook
van de stand van zaken bij
het project. Het bestuur stelt
het op hoge prijs, dat U meewerkt aan dit fonds.
Het Marjolein Roskam
Fonds heeft tot nu toe zelf
geen publiciteit gezocht, maar
er is wel aandacht aan het
MRF besteed in het dagblad,
de Gooi en Eemlander. Als
gevolg daarvan kreeg ons
Fonds een belangrijke steun
in de rug via het maandblad
Postbus 777, dat in een
oplaag van een miljoen
exemplaren gratis verspreid
wordt via de postkantoren. In
het oktober/november nummer is een artikel verschenen
over het MRF met een interview met Caroline BarneveldRoskam (secretaris van het
MRF bestuur). Aan dit artikel
is een puzzel verbonden, die
prijzen in het vooruitzicht
stelt voor de deelnemers, die
f.4,- aan postzegels per
oplossing bijplakken. Naar
verwachting zal dit een aanzienlijk bedrag opleveren
voor het MRF.
De Stichting Marjolein
Roskam Fonds is officieel
opgericht in juli 1994 en
ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Het bestuur
bestaat uit: Drs. Jan W. De
Vletter (voorzitter); Caroline
Barneveld-Roskam (secre-
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taris); Ross Aitken (penningmeester); Pieter
Boersma, Prof. Theo van
Boven, Hilde Dijksterhuis,
Barty Lührman-Fuchs, Alina
van der Matten en Mahmoud
Rabbani.
Etafeni. Het eerste
project van dit Marjolein
Roskam Fonds bevindt zich in
de township Nyanga, bij
Kaapstad, waar ook mensen
wonen uit de vroegere
krottenwijk Crossroads. Nu
wonen deze "plakkers" in
krotten, temidden van de
"normale" bewoners van
Nyanga. De krotbewoners
hebben geen electriciteit en
geen water. Er zijn weinig
scholen en er zijn veel analfabeten. Een aantal vrouwen is
tien jaar geleden begonnen
met een onderwijsproject
onder de naam "Etafeni" ("op
een open ruimte"): deze creche is later uitgebreid met
een peuterspeelzaal en
alfabetiseringscursussen. Een
project, dat van de grond is
opgebouwd door de mensen
zelf: een "grassroots" beweging. Etafeni heeft de
beschikking over een paar
scheepscontainers voor de
lessen, maar in het slechte
weer deze winter ('onze'
zomer) is gebleken, dat
geprefabiceerde klaslokalen
moeten worden aangeschaft
in plaats van de containers.
In Etafeni wordt nu gewerkt
met ongeveer 200 kinderen
die vier uur per dag komen.
Voordat zij om 1 uur 's middags naar huis gaan, krijgen
de kinderen een maaltijd.
Ouders betalen R6 per maand
(f.3,-). Er werken 15 vrouwen, die R20 (f.10,-) per dag
verdienen. Dit informele
onderwijs-netwerk Etafeni
bestaat nu al tien jaar.
Etafeni probeert met beperkte middelen kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen
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te helpen om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.
Zuidafrikaanse Werkgroep. Het Marjolein Roskam
Fonds heeft ook een werkgroep in Kaapstad. Deze
werkgroep bestaat uit vier
Zuidafrikanen: Sister Claire
Harkin, Jenny Adams, Helena
Thornton en Joan Rabkin.
Hun eerste vergadering vond
plaats op 8 augustus 1994.
Deze werkgroep heeft besloten dat de mensen die voor
Etafeni werken zelf bepalen
wat er nodig is. Het Etafeni
project bestaat uit:
- "Sinetemba" ("wij hebben
hoop") Hostel met 60 tot 70
kinderen en een alfabetiseringsgroep van 15 kinderen.
- Noncebo alfabetiseringsgroep met 15 kinderen bij de
eindhalte van de bus.
- Masizame Play group met 25
kinderen t.o. het Oscar
Mpetha Plein.
- Emadeni met 25 kinderen.
- Noxolo (in de oude, oorspronkelijke lokatie Nyanga)
met 18 kinderen. Er zijn in
totaal ongeveer 200 kinderen
betrokken bij dit project.
Belangstellenden kunnen een korte videofilm (van
15 minuten) over Etafeni te
leen krijgen bij het secretariaat. Ook zijn daar teksten
van interviews over het MRF
en kleurenfoto's over Etafeni
beschikbaar voor donateurs,
die bijvoorbeeld in hun omgeving meer bekendheid aan het
MRF willen geven.
Het logo voor het MRF
is belangeloos ontworpen
door Rob van der Doe en het
postpapier is eveneens belangeloos gedrukt door
Drukkerij Rob Stolk. Het
bestuur van het MRF is bijzonder erkentelijk voor deze
grote steun.

