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Voor u ligt alweer de
derde Nieuwsbrief van het
Marjolein Roskam Fonds.
Hierin willen we u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen in het afgelopen
jaar.
Ook in 1996 hebben we
geld over gemaakt naar
Etafeni, het project in ZuidAfrika. Al sinds 1983 geven
moeders in omgebouwde containers les aan de kinderen
van de krottenwijk Nyanga.
De kinderen kunnen er spelen en krijgen medische verzorging en voeding, en zo
worden de problemen van
werkeloosheid, geweld, verwerping en -zoals ze het zelf
noemen- doelloos rondhangen, aangepakt. Op ons verzoek heeft het project een
begroting opgesteld, om aan
te geven waar men het geld
voor wilde gebruiken. De volgende posten werden
genoemd: training voor nieuwe moeders, vervoer, uitrusting, kantoorbenodigdheden,
workshops, reparaties. In
deze Nieuwsbrief vindt u een
kopie van de brief die wij van
de moeders kregen naar aanleiding van het overgemaakte
geld. Behalve geld hebben we
inmiddels ook twee keer een
lading 'oud' speelgoed naar
het project gestuurd. De verzendkosten naar Zuid-Afrika
bleken erg hoog te zijn, en
daarom is naar een alternatieve manier gezocht, die ook
gevonden is. Reizigers naar
Zuid-Afrika mogen een aantal
kilo's bagage meenemen en
op deze wijze kon het speelgoed gratis meegenomen worden. Mocht u dus speelgoed
over hebben of naar ZuidAfrika op reis gaan, neem dan
even contact op met het
secretariaat van het Marjolein
Roskam Fonds, om te kijken
of we de zaken handig op
elkaar af kunnen stemmen.
Pieter Boersma, een van de
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bestuursleden van het
Marjolein Roskam Fonds, was
in Zuid-Afrika en bezocht
Etafeni. Hij maakte prachtige
foto's die ons een goede
indruk geven van de situatie
daar. Hij schreef het volgende over zijn indrukken daar:
Bezoek aan Etafeni Nyanga 3-9-'96

Overgemaakt
1995: 12.000
= F 5.250,00
1996: 11.000
= F 4.300,00
1997: 11.000

"Voor werkzaamheden toch in
Kaapstad, brengen Annelies en
ik een bezoek aan Etafeni in
Nyanga township. Ik heb een
grote koffer met kleren en
speelgoed meegenomen en die
wordt in dank aanvaard. We
bezoeken alle drie de kresjes.
In één wordt zelfs al onderwijs
gegeven aan 6 en 7 jarigen. Er
is een grote kresj gebouwd van
meerdere containers met daaromheen een afgeschutte speelplaats. De twee anderen
bestaan slechts uit één container en liggen in een privétuin.
In een aan het huis van een
van de vrouwen gebouwde
kamer is het kantoor annex
vergaderruimte van Etafeni.
We brengen er een bezoek en
men laat ons de boekhouding
zien. Ik kijk die vluchtig door,
ik houd niet zo van de rol van
blanke inspecteur die komt kijken of het geld wel goed wordt
besteed.
Al met al ziet alles er goed
georganiseerd uit. Op de weg
terug, nu zonder één van de
Etafeni vrouwen, weigert de
taxi chauffeur te stoppen
onder weg, te gevaarlijk zegt
hij."

Eind 1995 is het boek van
Karel Roskam en Caroline
Barneveld-Roskam verschenen, bij uitgeverij Kok in
Kampen. De titel is 'M'n
dochter, m'n zusje'. De uitgave leverde Caroline een heleboel reacties op, vaak van
mensen met vergelijkbare
ervaringen.

Het Marjolein Roskam
Fonds heeft op dit moment
127 donateurs. In deze
Nieuwsbrief legt het bestuur
verantwoording af over de
financiële stand van zaken:
31 december 1994:
F 14.325,79
31 december 1995:
F 49.511,19
30 september 1996
F 48.238,36

naar Etafeni:
rand
rand
rand gepland

Overige kosten (administratie, Kamer van Koophandel,
publiciteit): F 1.860,55

Het afgelopen jaar heeft
een aantal donateurs spontaan acties opgezet om binnen bijvoorbeeld de zangvereniging of de personeelsvereniging geld in te zamelen.
Het bestuur van het
Marjolein Roskam Fonds wil
alle donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage. We
hopen dat deze Nieuwsbrief
voor u een aanleiding vormt
ook het komend jaar het
Fonds -en daarmee Etafeni- te
steunen.
Het adres van het
secretariaat van het Marjolein
Roskam Fonds is:
Floralialaan 46
1402 NL Bussum
Tel. 035-6938971
Het gironummer van het
Marjolein Roskam Fonds is:
4550697 t.n.v. Stichting
Marjolein Roskam Fonds,
Gelderlandlaan 11 in
Vlaardingen.
Het bestuur wenst u in 1997
veel geluk en gezondheid toe!

