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AGENDA

• Contact leggen

• Omgeving

• Ontvangst en uitleg

• Rondleidingen

• Het zegenen met verwarmingselementen

• Huisbezoeken

• Projecten/wensen

• Toezeggingen

• Hoe nu verder?



CONTACT LEGGEN



CONTACT LEGGEN
• RCP: Refugees Children Project

• Locatie: Johannesburg – buurt: Yeoville/Bellevue East

• Afspraak met mevr. Josephine Namata:
1 April 2019 van 09:00 – 12:00

Rondleiding en bezoeken van 2 gezinnen die worden
ondersteund door RCP



OMGEVING



OMGEVING



ONTVANGST EN UITLEG

Teamleden RCP op foto :
Mama Josephine
Mama Lilian 
Papa Germain
Inhuur/vrijwilliger
Stagiaire



ONTVANGST EN UITLEG



RONDLEIDING

Middag eten 
(rijst met 1 mini stuk vlees en saus)



RONDLEIDING

Speel-o-theek (lenen en terugbrengen)

Teaching the teacher



ZEGENEN MET VERWARMINGSELEMENTEN



HUISBEZOEKEN



PROJECTEN/WENSEN

• Wensen van de directrice
• Kopen van het gebouw (vraagprijs +/- EUR80.000)
• Renoveren en uitbreiden van gebouw
• Extra container voor baklessen
• Dak voor op de containers (ter voorkoming van lekkage) +/- ZAR 20.000 (+/- EUR1.400)
• Uganda-project: a RCP in Uganda

• Project die wij hebben identificeert:
• Jongen uit Congo helpen om ICT te kunnen studeren. Hij kreeg huiswerk mee om te 

onderzoeken hoeveel het echt gaat kosten (2 studiejaren op College-niveau)



TOEZEGGINGEN

• Wij hebben toegezegd dat:
• Wij gaan kijken naar mogelijkheden om periodiek dozen of een container met spullen te 

sturen

• Na te gaan hoe bij te kunnen dragen aan het proces van kopen van gebouw. Stichting 
Mamas investeert niet in onroerend goed

• Overige ideeen: 
• Als soort internship met een aantal mensen (4 of 8 i.v.m. optimale kostenverdeling) en 

een aantal weken helpen met de kinderen

• Missie-reis Uganda. Eerst verkennen en daarna kan de rest komen



Hoe nu verder?
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