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Interview

„Wij ondersteunen in Zuid-Afrika
lokale vrouwen die dat letterlijk
doen, de mama’s, die inmiddels
38.000 kinderen onder hun hoede
hebben. Met hun eígen oplossin-
gen. Ze zullen hun projecten daar-
om nooit laten vallen. Deze hulp-
verlening is ook niet: ’Ik red even
een kind’. Het gaat er, net als bij je
eigen kinderen, om dat je achttien
jaar meeloopt met deze kinderen.
Stapje voor stapje. Doe je dat niet,
dan worden ze een onderdeel van
het enórme probleem, in plaats van
de oplossing.”
Frits Strietman van Kinderfonds
MAMAS in Laren praat onvermoei-
baar ruim een uur over de laatste
ontwikkelingen. „Laten we blij zijn
met iedere aandacht voor een hon-
gersnood in Afrika, waar miljoenen
kinderen risico lopen. Maar de
ramp in Zuid-Afrika is al decennia
aan de gang en wordt in zekere zin
alleen maar erger. Sluipend. 
Twee oorzaken pakken heel slecht
uit voor kinderen in Zuid-Afrika.

De verschillen tussen arm en rijk,
wel of niet een kleur, stad en plat-
teland zijn zo groot, dat de hele
samenleving ontwricht is. Met alle
gevolgen van dien. De tweede
oorzaak is het gebrek aan sociale
verantwoordelijkheidsstructuren.
Mannen die in gezinsverband voor
inkomen zorgen, hun vaderrol
vervullen en kinderen naar school
brengen, zijn zo zeldzaam.”

Ramp
„We denken dat we die ramp zien
als we langs een township rijden,
maar die vormen slechts veertig
procent van het probleem. Zestig
procent van de mensen in ernstige
armoede leeft niet eens in een
township. Die mensen wonen
bijvoorbeeld in de heuvels van de
Noord- of de Oostkaap. In de ver-
geten gemeenschappen waar
100.000 of 200.000 mensen leven,
zonder economie. Dus zonder
werk, zonder winkels. Met heel
veel aids, honger en misbruik. Daar
moeten kinderen dan zien op te
groeien. En dan staat daar zo’n
mama op en gaat ze helpen. Ik zie
in die situatie geen alternatief voor
deze hulp. Grootschalige hulp in
een land dat zo versplinterd en
uiteengeslagen is, ik zou niet we-
ten hoe je dat zou moeten doen.
Tenzij de bevolking zelf zegt:
’Genoeg is genoeg!’.” Strietman

slaat met de vuist hard op tafel.
Om er met zachte stem aan toe te
voegen: „Hele gewone vrouwen
vonden dat het genoeg was. Zij
hebben geleerd zich lokaal te orga-
niseren en honderden, soms dui-
zenden kinderen goede hulp te
verlenen.”
Het kleinschalige Kinderfonds
MAMAS werkt al jaren laagdrem-
pelig met donateurs die inmiddels
projecten van 1400 mama’s steunen
via vijf euro per maand, voor struc-
turele hulp. Strietman die regelma-
tig projecten in Zuid-Afrika be-
zoekt, signaleert een kantelpunt. 

Kritische massa
„We zien een beweging ontstaan.
De vrouwen inspireren elkaar
steeds meer om zelf in actie te
komen. Ze wachten niet meer op
de (vaak corrupte en slecht functio-
nerende, red.) overheid of het
bedrijfsleven. Mensen zijn het
vertrouwen totaal kwijt. Ze gaan
zelf hulp bieden, niet als een een-
zame strijder, een ’goed doener’ in
een hoekje van een dorp. Maar als
onderdeel van een groeiende bewe-
ging. Ze hebben een kritische mas-
sa bereikt qua volume en sprei-
ding. We hebben heel lang op
20.000-25.000 kinderen gezeten,
nu zitten we tegen de 38.000 kin-
deren die structurele zorg krijgen.
Het aantal mama’s is gegroeid van

800 naar 1400. En er hebben zich
inmiddels ook 400 papa’s aangeslo-
ten. Mannen gaan dus meer een rol
spelen dan tot nu toe, omdat er iets
bijzonders gebeurt.”

Gewone mensen
„Een positieve beweging van gewo-
ne mensen, van onderaf. Dat is
precies waar we altijd in hebben
geloofd. Met zo min mogelijk
invloed van politici, zonder subsi-
dies, zonder gedoe. 
Met concrete hulp en dagelijkse
zorg. Met raad en daad voor gezin-

nen in armoede, bijvoorbeeld ook
bij het afdwingen van regelingen
waar ze wettelijk gewoon recht op
hebben.”
„De groep mama’s is nu zó groot
geworden dat zij besloten hebben
hun eigen nationale alliantie te
vormen, ’MAMAS Alliance’. Ze zijn
bezig op allerlei fronten die bewe-
ging vorm te geven. Bijvoorbeeld
met een nationaal meisjesprogram-
ma, voor meisjes in de kwetsbare
groep 8-15 jaar. Zorgen dat deze
kinderen niet zwanger raken, dat
ze van de straat blijven, dat ze

leren om verantwoordelijkheid te
nemen in hun eigen leven. Daar
zijn de mama’s nu een programma
voor aan het ontwikkelen: leuk en
leerzaam tegelijk. Voor meiden die
niets hebben. Zodat ze onderdeel
worden van een zelfbewuste meis-
jesbeweging. Daar zijn nu al 2500
kandidaten voor. 
Ook werken ze aan een nationaal
sportprogramma, met sport waar
je geen uniform voor nodig hebt,
of geld voor clublidmaatschap.
Fantastisch om te zien. En een
enorm voorrecht om hen daarin te

steunen!” Kerndoel is kinderen op
school houden, want dat is de
sleutel naar een betere toekomst.
Onder de allerarmste kinderen
haakt meer dan 80 procent voor
het eindexamen af. „Zorgen voor
voldoende veiligheid, voedsel,

gezondheid, een schooluniform en
erop letten dat de kinderen iedere
dag naar school gaan. Dan helpen
met huiswerk, een goede maaltijd
erin, veel sport en spel, en dan pas
naar huis. En als het thuis echt niet
meer gaat, dan zijn er mama’s die

naast hun eigen kinderen (of klein-
kinderen) nog 5-6 kinderen in hun
huis nemen.”
„MAMAS Alliance is eigenlijk de

enige positieve beweging in Zuid-
Afrika, want de cijfers zijn vrese-
lijk”, geeft Strietman eerlijk toe.
Bijna twee miljoen kinderen die
lijden aan hiv/aids, 2,6 miljoen
kinderen die honger hebben en
naar schatting een half miljoen
kinderen en meisjes van 0 tot 18
jaar die jaarlijks het slachtoffer
worden van (vaak seksueel) geweld. 
„Meer dan vijf miljoen kinderen en
jongeren zitten aan de onder-
onderkant van de armoede. Aids-
wezen, in situaties waar verkrach-
ting en misbruik aan de orde van
de dag zijn, tussen de straatbendes,
vaak ernstig verwaarloosd. Groei-
stoornissen als gevolg van slecht of
geen eten. Moeders die doordrin-
ken tijdens de zwangerschap, waar-
door veel kinderen ontwikkelings-
achterstanden hebben. Dat type
armoede, daar kunnen we met
deze beweging, als die doorzet, een
serieuze klap tegen geven. Dan
praat je over honderdduizenden
kinderen die toch nog toekomst
krijgen.”

Meer informatie www.kinderfonds-
mamas.nl

Frits Strietman bij Khobe: ,,De mama's van Kwazulu Natal vonden Khobe (16) ; fysiek zwaar gehandicapt, mentaal zeer intelligent en zelfstandig. Zij regelden een goed huisje en binnenkort gaat hij naar school: zijn grootste wens.’’

Het kleinschalige Kinderfonds MAMAS steunt
vanuit Laren sterke vrouwen in Zuid-Afrika die
opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze
vrouwen organiseren dagelijkse zorg, bescherming,
eten, warmte en liefde voor 38.000 kinderen.
Directeur Frits Strietman die regelmatig projecten in
Zuid-Afrika bezoekt, signaleert een kantelpunt. „We
zien een beweging ontstaan. De vrouwen inspireren
elkaar steeds meer om zelf in actie te komen.”

Frits Strietman: ,,De groep mama’s is nu zó groot geworden dat zij besloten hebben hun eigen nationale alliantie te vormen.’’ FOTO KINDERFONDS MAMAS

Alliantie tegen
kinderarmoede

in Zuid-Afrika

’Sterke vrouwen
komen met eigen
oplossingen’
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Laren ✱ „Heel veel ontwikkelings-
samenwerking struikelt omdat we
het niet kunnen laten ’westerse op-
lossingen en concepten’ daar naar
toe te brengen.”


