
Nieuwsbrief augustus 2017 

Hierbij het verslag van ons project in de provincie Mpumalanga Zuid-Afrika juni-juli 2017 van 
Rina Brugmans en Gerard en Frieda Janssen, bestuursleden van Stichting Thembalethu 
Nederland. 
 
Ons doel was o.a. het kopen van 
schooluniformen:  
 
We hebben zelf kennisgemaakt met de 
gezinnen, de kinderen meegenomen naar de 
winkel en uniformen gekocht. Het was prachtig 
om te zien hoe het gezin in eigen onderhoud 
probeert te voorzien d.m.v. het bakken van 
koekjes en ze hoopten dat we koekjes zouden 
kopen en dat hebben we natuurlijk gedaan. 
 

 
Het tweede gezin was een zieke Oma die voor haar 2 kleinkinderen zorgt, de vader en 
moeder zijn overleden aan Aids. Zij probeert door de inzameling van plastic flessen wat geld 
te verdienen want ze krijgt geen uitkering. 

http://thembalethu.nl/


We hebben een foto gemaakt voor de winkel 
van Twin City waar we de uniformen gaan 
kopen. 
 
We hielpen ieder kind met het passen van de 
uniformen en hebben ze blij gemaakt met een 
uniform, het was een supermiddag. Fijn om de 
kinderen naar school te kunnen sturen want ze 
moeten een uniform hebben. 
 
 

 

 
Bezoek aan Orlando, het vluchtelingenkamp in Komatipoort waar we elke vrijdag voedsel en 
kleding brengen. Inkopen van voedsel Het uitdelen van kleding o.a. truitjes en mutsjes 
gebreid door vrouwen uit Erp. 

 
Hier doen we het voor! 
 
 
 
 
 



 
Dit is Hannes Pieters onze gedreven care-
worker die altijd bezig is voor de kansarme 
mens, met name voor de kinderen. 
 
Nieuwe ontwikkeling: De bouw van de nieuwe 
kidsclub in Driekoppies, dankzij onze royale 
sponsor. Heel hartelijk dank aan alle mensen 
die ons project steunen! 
 
Namens Thembalethu Nederland 
Frieda Janssen 

Meer over Thembalethu? 
Wil jij dagelijks op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van Thembalethu New Hope? 
 
 
Like dan onze Facebookpagina » 
 

Help een kansarm kind! 
Een leuk armbandje voor u en een mooi 
bedrag voor ons om een weeskind op weg te 
helpen. 
 
Bekijk de verkooppunten » 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Alle giften en donaties komen voor 100% ten goede aan de projecten in Zuid-Afrika 

 
Stichting Thembalethu | Molenbeemden 104 | 5461 BE Veghel 

www.thembalethu.nl | info@thembalethu.nl 
rekening: NL 05 INGB 0004 8875 66 
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