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Mmokgo Agnes Ramorakane

Het is even stil geweest met onze nieuwsbrief, vakantie
was daarvan de oorzaak. Ik moet ook zeggen dat we bijzonder weinig nieuws ontvangen hadden uit Viljoenskroon.

Mmokgo woont
bij haar oma,
waar ook nog
drie andere familieleden wonen. Zij leven
allen van een
uitkering van de
overheid maar
dat is niet genoeg om rond
te komen. Ze
komt altijd heel
enthousiast
thuis van de
Hospice met de
grootste verhalen die ze aan
haar oma verteld. Ook alles
wat ze die dag gedaan heeft. Ze zegt alle rijmpjes op die
ze geleerd heeft. Haar oma vertelt dat ze zeer knap is en
dat ze steeds bezig is om haar vriendjes te leren wat zij
op de Hospice heeft geleerd. Sinds Mmokgo op de Hospice is wordt de moeder behandeld voor haar drankprobleem. Ze zegt dat ze volledig gestopt is.

Stil in Viljoenskroon
Geen Nederlandse studenten die wat leven in het dorp
brengen. Heel jammer voor de kinderen op de Hospice en
school dat we er niet in geslaagd zijn voor de tweede periode van dit jaar studenten in Viljoenskroon te hebben.
Dit betekent minder aandacht, liefde en verzorging voor
de kinderen. Misschien zijn we de laatste jaren wat verwend met het hele jaar door een Nederlandse bezetting.
We hopen dat er toch weer kandidaten zich aandienen
om dit zware maar o zo mooie werk voort te zetten.
Kinderen en hun achtergrond
Misschien weet u dat alle hospicekinderen van opvang en
school, komen uit de township Rammulotsi. Een plaats
aan de andere kant van de rijksweg van Viljoenskroon. In
Rammulotsi leven meer dan 125.000 mensen. De meesten in zeer slechte omstandigheden.
Voor de kinderen die het geluk hebben dat ze door een
sociaal werker of thuiszorgmedewerker voorgedragen
worden om geplaatst te worden op de Hospice komen in
een wereld die voor hen onbekend is. Zorg, voedsel,
liefde, aandacht en onderwijs wordt geboden. Een hele
tegenstelling met geweld, drugs, honger en aan hun lot
overgelaten worden. Voor deze kinderen een hemel op
aarde.
Helaas zijn er veel van deze kinderen die we niet kunnen
helpen omdat de opvangcapaciteit en financiële middelen
daarvoor niet toereikend zijn. Dat is iets dat we natuurlijk
vanaf het begin al weten maar voor de verantwoordelijken in Viljoenskroon is het gigantisch moeilijk om te beslissen wie wel en wie niet in aanmerking komt.
De kinderen die we hier voorstellen zijn dubbel bevoordeeld omdat ze allen een (financiële) adoptieouder in Nederland hebben. Een adoptieouder betaalt maandelijks
€15,00 waarvan de helft aan hun kindje en de familie van
het kindje besteed worden. De andere helft is bestemd
om de niet geadopteerde kinderen iets extra’s te geven.
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Mmokgo is een zeer vriendelijk en gelukkig kind. Dit
straalt ze uit naar andere kinderen waarmee ze speelt. Ze
is attent in de les en doet met alle activiteiten mee.
Daarom leert zij ook zo snel.
Ze is een lastige eter, dat heeft invloed op haar gezondheid. Ze weegt 11 kilo en dat is minder dan een vierjarige
moet wegen. Mmokgo ziet er goed verzorgd uit. Dat betekent dat er goed voor haar gezorgd wordt.
Sannah Golisi
Ze is twee jaar en draagt luiers. Ziet er goed verzorgd uit,
een teken dat er thuis goed met haar wordt omgegaan.
Op de Hospice is Sannah een zeer teruggetrokken kind.Ze
praat bijna niet en heeft weinig contact met andere kinderen. Haar response op activiteiten gaat meestal
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gepaard met droefheid. Zowel geestelijk als lichamelijk
ontwikkelt zij zich zeer langzaam. Het is moeilijk haar dingen bij te brengen en veel moet diverse keren herhaald
worden voor ze
het begrijpt. Ze
heeft veel aandacht nodig. Ze
is
wel
een
goede eter en
laat niets staan.
Haar gewicht is
11 kilo.
Sannah woont
bij haar moeder, samen met
vijf andere familieleden. Allen zijn afhankelijk van de
uitkering van de
vader en de uitkering die Sannah krijgt. Het is een zeer moeilijk leven voor deze familie.
Ze hebben moeite om voldoende eten en andere noodzakelijke huishoudelijke dingen te kopen. Haar moeder
houdt heel veel van haar en drukt de mensen van de Hospice op hun hart goed met haar om te gaan omdat Sannah een gevoelig kind is.
Seipatie Makhotsa
Zij is een velregen en stil kind
dat geniet op
de dagopvang.
Het lijkt of ze altijd in haar eentje
plezier
heeft. Seipatie
maakt niet gemakkelijk vrienden omdat ze
meteen huilt als
andere
kinderen een stuk
speelgoed afnemen, of haar
per
ongeluk
aanraken.
Ze
heeft
graag
haar
eigen
ruimte
en
schijnt dat leuk te vinden. Ze houdt ervan als er verhaaltjes verteld worden, dan is ze vol aandacht. Ze volgt de
opdrachten goed op.
Seipati is een weeskind dat opgevangen wordt door een
“African Mama” samen met een tiental andere kinderen.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de
“Mama” overleden is. Nu wordt haar taak overgenomen
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door haar zus, die veel van de kinderen houdt en een
echte moeder wil zijn. Ook thuis is Seipatie stil en creëert
daar haar eigen ruimte. Ze speelt graag met haar speelgoed en soms speelt ze moedertje met haar poppen
waarvoor ze dan liedjes zingt.
Dank aan donateurs en schenkers
Regelmatig krijgen wij een bedrag bijgeschreven op onze
bankrekening. De informatie op de afschriften is zo beperkt dat wij deze mensen niet persoonlijk kunnen bedanken. Graag doen we dat met dit stukje in onze nieuwsbrief. We gaan het geld goed besteden, Baie Dankie.
Speciaal dank deze keer aan de heer Anton Schmitz, docent aan het Koning Willem I College. Hij zag af van een
receptie bij zijn afscheid bij het College en zorgde ervoor
dat het College € 1.500,00 overmaakte op onze rekening.
Anton, geniet van de vrije tijd die je nu krijgt en namens
onze kinderen bedankt.
Vastenactie 2016
Het goedgekeurde project van de Vastenactie is verdeeld
over vier deelprojecten. Hoewel we nog steeds geen afrekening ontvangen hebben. Is toch besloten de projecten volledig uit te zetten. Om u op de hoogte te houden
hierbij een update:
Vitaminen en medicijnen
Uitgegeven tot en met juni

R. 25.000,00
R. 24.843,00

Voedselpakketten
Nog niets uitgegeven

R. 170.000,00

Voedsel Rammulotsi
Nog niets uitgegeven

R.

Onderhoud gebouwen
Uitgegeven tot en met juni

R.
R.

52.000,00
53.000,00
53.000,00

De reden waarom er nog niets is uitgegeven op de twee
projecten komt omdat we pas in juni onze eerste storting
van de Vastenactie ontvangen hebben. Project 1 en 4 was
zo belangrijk dat we dit geld uit onze eigen middelen
voorlopig betaald hadden. In totaal hebben we voor de
vier projecten een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal R 300.000,00 dit komt overeen met een bedrag van
€ 18.750,00 We hopen dat de eindafrekening van de Vastenactie ons nog ruim € 6.500,00 gaat opleveren.
Nieuws uit Viljoenskroon (Chris Mokatsane)
In de maand juli zijn de kinderen op de Hospice verwend
door de vele bezoekers die op Mandela dag met de kinderen bezig zijn geweest. Vier kinderen hebben griep
maar worden goed door de verpleegkundige verzorgd.
Op 27 en 28 juli zijn aan 205 kinderen schooluniformen
uitgereikt. Door deze geste, mogelijk gemaakt door
Anglogold Ashanti, weten de kinderen dat ze gesteund
worden om hun onderwijs en examens met goed gevolg
af te leggen.
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Het team van de thuiszorg blijft hard werken om de patienten er te van overtuigen hun medicijnen te nemen zolang de kuur duurt. Het blijft lastig om de mensen bewust
te maken dat wanneer zij zich wat beter voelen en stoppen ze daarna alleen maar erger ziek worden. De focus
ligt nu op de groep TBC patiënten.
Mandela-dag op 18 juli was een belangrijke dag voor de
Viljoenskroon Hospice Association. Van de Free State Development Corporation kregen ze voedsel, toiletpapier,
luiers en kleding. De volwassenen kregen dekens.
Van de gemeente kregen ze 6 fietsen en voedsel. Dat
maakt deze dag heel bijzonder voor de VHA.
Chris werd op die dag uitgenodigd op het lokale radiostation om te vertellen over wat de VHA doet voor de gemeenschap.
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