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Dit is de tweede
nieuwsbrief van het
Marjolein Roskam Fonds. Het
bestuur heeft inmiddels al
drie vergaderingen achter de
rug en wij willen u door middel van deze nieuwsbrief op
de hoogte houden van wat er
gaande is, en wat er gebeurt
met het geld dat via de vele
giften is binnen gekomen.
Inmiddels is een
eerste gift onderweg naar
Etafeni, het onderwijsproject
in Nyanga in Zuid - Afrika,
waarover wij in de vorige
nieuwsbrief al berichtten. In
scheepscontainers geven
moeders les aan 182 kinderen. De kinderen krijgen ook
een maaltijd en staan onder
medische controle van het
ziekenhuis. Op basis van een
begroting die de moeders van
Etafeni voor het jaar 1995
hebben opgesteld, heeft het
bestuur besloten de kosten
van verschillende posten op
zich te nemen. Het gaat hier
om lesmateriaal, educatief
speelgoed, serviesgoed,
emmers, meubelen, training
en opleiding van de moeders
zelf, transport en oudervergaderingen. Dit betekent dat
voor 1995 een bedrag van
F 5.500,- op de rekening van
Etafeni wordt overgemaakt.
Wij hebben hen gevraagd om
voor het jaar 1996 weer een
begroting te maken, zodat wij
voor 1996 een soortgelijke
bijdrage kunnen overmaken.
Verschillende bestuursleden
hebben het project inmiddels
bezocht (niet op kosten van
het fonds, hoor). Als dat
mogelijk is, willen we de aankoop en inrichting van een of
twee nieuwe containers financieren. Dit is echter afhankelijk van of de moeders de
komende tijd mogen blijven
op de grond waar ze nu
werkzaam zijn. Zodra dit dui-
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delijk is, kan het bestuur
hierover een beslissing
nemen.
Er is in Zuid - Afrika een boek
verschenen over het Etafeni project. Het Marjolein
Roskam Fonds heeft hier aan
bijgedragen door de tent te
bekostigen waarin het boek
gelanceerd is. Het boek is in
Nederland helaas niet in
grote getale verkrijgbaar,
maar belangstellenden kunnen
contact opnemen met het
secretariaat om het exemplaar dat wij wel hebben, te
lenen.
In het maandblad
‘Postbus 777’ is in oktober
1994 een interview verschenen met Caroline, de zus van
Marjolein. Aan dit artikel was
een prijsvraag verbonden,
waarbij de inzenders extra
postzegels konden bijplakken
ten bate van het Marjolein
Roskam Fonds. 12.231 mensen stuurden hun oplossing
op, en dit leverde het fonds
na aftrek van allerlei kosten
F 29.766,54 op. Dit bedrag
geeft het fonds de gelegenheid om naast Etafeni ook
andere projecten te steunen.
Welke dit worden, zal het
bestuur in de komende vergaderingen gaan onderzoeken.
Over enkele maanden
zal bij uitgeverij Kok in
Kampen een boek verschijnen
waarin Karel Roskam en
Caroline Barneveld - Roskam
de periode beschrijven na het
overlijden van Marjolein. Het
boek zal ‘M’n dochter, m’n
zusje - Poging tot verwerking
van een dodelijk ongeluk.’ gaan
heten. Het zal te verkrijgen
of te bestellen zijn bij iedere
boekhandel.
Het bestuur van het
Marjolein Roskam Fonds wil
a l l e m e n s e n d i e ---- e e n m a l i g
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o f r e g e l m a t i g ---- e e n g i f t h e b ben gestort, heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.
Wij hopen dat deze nieuwsbrief voor u aanleiding is om
opnieuw een gift over te
maken, zodat wij de komende
jaren projecten kunnen blijven steunen en zo de herinnering aan Marjolein levend
kunnen houden. Het gironummer is 4550697, t.n.v. het
Marjolein Roskam Fonds in
Vlaardingen.
Omdat Caroline
verhuisd is, is het nieuwe
adres van het secretariaat:
Stichting Marjolein Roskam
Fonds, Floralialaan 46,
1402 NL Bussum. Het telefoonnummer is: 02159 - 38971.

