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Play and Learn

PaL is een enthousiaste en
gedreven groep mensen die 
graag een bijdrage levert aan 
het vergroten van kansen van 
kinderen in Zuid-Afrika. Wij 
werken met kinderen van 0-18 
jaar aan taal, creativiteit en 
communicatieve vaardigheden. 
Deze kwaliteiten spelen een 
cruciale rol bij het ontwikkelen 
van probleemoplossend 
vermogen en zijn onmisbaar 
voor succes in hun verdere 
leven. 

www.palsouthafrica.com

 www.palsouthafrica.com

palsouthafrica@gmail.com



 leidt lokaal mensen op 
 draagt kinderen in Zuid-Afrika een warm hart toe
 heeft u nodig! 



Kansen van kinderen vergroten 
Een stoffig oord onder de schelle zon. Een pad van losse 
keien met hutjes opgetrokken uit houten muurtjes. De verf 
is verschilferd en het dak bestaat uit golfplaten. Geen deur 
maar een oud laken. Er staan wat mannen uit verveling bij 
elkaar. Overal ligt vuilnis en er is geen speelplek te bekennen. 
Dit is de plek waar Stichting PaL kinderen een betere kans 
wil geven. Dit doen we samen met de Zuid-Afrikaanse NGO 
NorSA, door medewerkers van deze stichting te onderwijzen 
en zo hun deskundigheid te vergroten. Op drie locaties 
kunnen kinderen onder de zeven jaar hier terecht. Pas als ze 
zeven zijn gaan kinderen in Zuid-Afrika naar school. 

We geven medewerkers van onze partner in Zuid-Afrika, 
NorSA, trainingen op het gebied van taalvorming en 
ontwikkeling van creativiteit. De belevingswereld van de 
kinderen is het uitgangspunt, want hun eigen ervaringen en 
de omgeving waarin zij opgroeien, vormen de basis van hun 
ontwikkeling. 

Onze plannen voor de komende jaren
Het succes van de eerste trainingsweken vraagt om een 
vervolg. We blijven de komende jaren medewerkers van 

NorSA trainen. Dit doen we door een rijke leeromgeving te 
creëren. We gebruiken zoveel mogelijk materialen uit de 
omgeving. We scholen en begeleiden de beroepskrachten 
van het kinderdagverblijf. Hier verblijven de kinderen van 
0 tot 7 jaar. Dit doen we ook met de activiteitenbegeleiders 
van de naschoolse opvang voor kinderen van 7 tot 18 jaar. 
Door maandelijks lesideeën uit te wisselen en een goed 
monitoringsysteem te gebruiken, borgen we de kennis van onze 
collega’s in Zuid-Afrika.

Over onze partner NorSA 
NorSA Community Care is is een Zuid-Afrikaanse NGO, 
geregistreerd in de provincie West-Kaap, opgericht 
in 2006 in samenwerking met Children of the World 
Norway. De stichting heeft als doel het verbeteren van 
de situatie van gezinnen die te maken hebben met HIV, 
aids, tuberculose en/of extreme armoede. NorSA maakt 
dit concreet door het opzetten van kinderdagverblijven 
en kindertehuizen en door te voorzien in gaarkeukens, 
door het zoeken van pleeggezinnen en het oprichten 
van jeugd– en gezondheidscentra. PaL ondersteunt 
op verzoek van NorSA bij het verbeteren van het 
educatieve aanbod in hun kinderdagverblijven en de 
naschoolse opvang.

We hebben uw steun nodig 
De trainers van PaL werken op vrijwillige basis. Uw bijdrage 
is nodig voor het trainen van de beroepskrachten en de 
materialen. Stichting PaL heeft de ANBI-status. Dit betekent 
dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. U kunt doneren 
via onze website en ontvangt dan twee keer per jaar een 
nieuwsbrief. Ook ontmoeten wij u graag tijdens onze 
jaarlijkse presentatie in november. Uiteraard kunnen wij u 
ook bezoeken voor een presentatie over het werk van PaL.
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