
Adventsactie 
 
Adventsactie 2019 - Op weg naar kerstmis …..        
Op onze rondreis door Zuid-Afrika kwamen wij langs Port Elisabeth. Via via hadden we gehoord van 
het Thamsanqa project en dat had onze nieuwsgierigheid gewekt. Dus maakten we telefonisch een 
afspraak met Louise, een van de initiatiefnemers van het project. We waren meer dan welkom. 
 
Louise haalde ons op aan de rand van township Motherwell. Zij is samen met haar moeder Tia 
Wessels oprichtster van stichting Family Restoration Services waar het project Thamsanqa onder valt. 
Thamsanqa betekent geluk in de locale taal en dat is wat deze bewonderenswaardige vrouwen 
proberen te brengen aan misdeelde kinderen.  
 
We werden meegenomen naar een opvang voor de allerkleinsten van nul tot vijf jaar. Want, hoe 
vroeger je erbij bent in het leven van een kind, hoe meer sturing je kunt geven aan een mooie 
toekomst. Het project is opgezet onder de naam 
‘Under the Tree’ en ligt midden in de township. Je 
ziet het vaak op televisie, maar je kunt je geen 
beeld maken in wat voor een armzalige 
woonomstandigheden de mensen daar wonen, 
totdat je het zelf hebt gezien.  
Vrouwen uit de township zijn opgeleid tot 
'Mamas'. Zij houden de ontwikkeling van de 
kinderen in de gaten, zorgen voor gezonde 
voeding, letten op hun gezondheid en bereiden 
hen spelenderwijs voor op hun schoolcarrière.  
De klaslokaaltjesbestaan uit omgebouwde 
zeecontainers.  
 
 
De 12 kinderen die vandaag aanwezig waren 
(normaal 40) hebben ons met luid gezang en 
enthousiasme verwelkomd.  
 
Daarna gingen we naar een van de opvanghuisjes, 
waarvan stichting Thamsanqa er 4 heeft. Daar 
wordt aan circa dertig kinderen een veilig thuis 
geboden. Deze kinderen zijn aidswezen, ernstig verwaarloosd of slachtoffer van misbruik of huiselijk 
geweld. Onder de liefdevolle zorg van een ‘Mama’ leven zij in een nieuw gezin, midden in de 
gemeenschap. Ze worden dus niet uit hun vertrouwde woonomgeving gehaald. Daar krijgen zij alles 
wat ze nodig hebben, van onderwijs tot medicijnen en van persoonlijke aandacht tot leuke 
activiteiten in de vakantie. In een vijfde huisje worden de oudere kinderen begeleid om de stap naar 
zelfstandig wonen te kunnen zetten. 
 
Daarna bezochten we kort het Thamsanqa Tinker Tots ECD (early child development) centre. Ook 
hier straalden de kinderen enorm veel enthousiasme en blijheid uit..  



In de laatste locatie, ook weer in één van de huisjes, ontmoetten we Tia. Zij had als maatschappelijk 

werkster altijd al een bijzondere band met de kinderen en heeft toen ze met pensioen ging al haar 
geld gebruikt om huisjes te kopen en kinderen een dak boven het hoofd te geven. En ze is nog steeds 
actief. Van haar geld en met ondersteuning van giften kunnen ze de kinderen een veilig onderdak 
bieden. Na een heerlijke lunch en diep onder de indruk van wat deze vrouwen bereikt hebben, 
namen we afscheid met de belofte meer voor hen te willen betekenen.  
 
Daarom geeft het ons een goed gevoel dat onze Martinus parochie Cuijk dit jaar de opbrengst van de 
adventactie doneert aan Thamsanqa. 

Informatie over Thamsanqa kan je vinden onder www.stichtingthamsanqa.nl  en onder de Zuid-
Afrikaanse website www.familyrestorationservices.co.za 

 

Ed Tigchelaar en Willemien Selten. 
 

http://www.stichtingthamsanqa.nl/
http://www.familyrestorationservices.co.za/

	/In de laatste locatie, ook weer in één van de huisjes, ontmoetten we Tia. Zij had als maatschappelijk werkster altijd al een bijzondere band met de kinderen en heeft toen ze met pensioen ging al haar geld gebruikt om huisjes te kopen en kinderen een ...
	Informatie over Thamsanqa kan je vinden onder www.stichtingthamsanqa.nl  en onder de Zuid-Afrikaanse website www.familyrestorationservices.co.za
	Ed Tigchelaar en Willemien Selten.

