
UITSPRAKEN
VAN NELSON MANDELA EN MAMAS



ARMOEDE OVERWINNEN IS 

GEEN LIEFDADIGHEID, 

HET IS RECHTVAARDIGHEID“
Nelson Mandela “



Alleen voor redactioneel gebruik.
Redactionele auteursvermelding: 

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com 



Nelson
Mandela werd in 1918 geboren in het dorpje Mvezo en hij was de zoon van het 
hoofd van de Tembu-stam. Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Rolihlahla, wat 
‘herrieschopper’ of ‘onruststoker’ betekent. Toen Nelson Mandela nog maar 9 
jaar was, overleed zijn vader en kwam hij onder de voogdij van de koning van 
de Tembu-stam. Daar ging hij als eerste van zijn familie naar school. Zoals de 
gewoonte was in Zuid-Afrika, kregen alle kinderen op de eerste schooldag een 
Engelse voornaam. Zo kreeg Rolihlahla zijn nieuwe naam ‘Nelson’.

Na de middelbare school studeerde Nelson Mandela rechten in Johannesburg. 
Hij werd al snel een belangrijk lid van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) 
en deed mee in de strijd tegen de blanke macht. Hij sprak de zwarte bevolking 
regelmatig toe tijdens grote bijeenkomsten: “We laten ons niet meer als slaven 
gebruiken. We zijn er trots op dat we zwart zijn. En we zullen de blanke mensen 
de waarheid zeggen: dat ze ons mensonwaardig behandelen. Het is tijd dat 
we onze kracht laten zien!” Daarna stak Nelson Mandela zijn vuist omhoog en 
riep: “De macht aan het volk!” Dit gebaar werd het vrijheidsteken van het ANC.

Levenslange gevangenisstraf
De resultaten van de geweldloze acties van het ANC bleven achter, en dus stichtte 
Mandela in 1960 de militaire tak van het ANC: Umkhonto we Sizwe (Spree van 
de Natie). Mandela werd zelf leider van deze tak. Hij werd meerdere malen  

 
opgepakt door de politie wegens zijn gewapende strijd tegen de Apartheid. 
In 1964 werd hij samen met zeven andere ANC-leiders veroordeeld tot een 
levenslange gevangenisstraf. De reden was dat Mandela en zijn kameraden 
van plan zouden zijn geweest om de blanke regering van Zuid-Afrika omver te 
werpen. De rechter zei dat hij schuldig was aan sabotage, samenzwering en 
hoogverraad. Nelson Mandela werd naar Robbeneiland gebracht.

46664
Mandela kreeg een eigen gevangenisnummer: 46664. De leefomstandigheden 
op Robbeneiland waren slecht. Mandela sliep op een mat op de betonnen vloer 
en had een emmer als toilet. Hij mocht per jaar maar één brief versturen en 
één bezoeker ontvangen. Overdag moesten alle gevangenen in de kalkgroeve 
werken. Mandela noemt de jaren op Robbeneiland de ‘donkere jaren’. Elke 
dag leek er op de vorige. Het contact met zijn medegevangenen gaf Nelson 
Mandela de kracht om door te gaan. Hij werd bewonderd om zijn geduld en 
verdraagzaamheid tegenover de blanke bewakers, die de gevangenen erg 
slecht behandelden. Als ze weer werden vernederd dacht Mandela maar 
aan één ding: ‘Ik vecht voor mijn volk, zodat het ooit bevrijd wordt van de 
onderdrukking. Daarom moet ik volhouden.’ Voor zijn medegevangenen werd 
hij een echte leider.

BIOGRAFIE



Iets betere omstandigheden
In de loop der jaren werden de omstandigheden op Robbeneiland iets beter. De 
gevangenen kregen beter eten, warmere kleding en zelfs kranten en radio. In 
1976 werd er voor het eerst gesproken over de vrijlating van Nelson Mandela, 
als hij een einde zou maken aan het geweld van het ANC. Mandela had namelijk 
grote invloed onder de zwarte bevolking. Maar Mandela weigerde: “Eerst moet 
mijn volk vrij zijn.” 

Eindelijk vrij!
In 1982 werd Mandela overgeplaatst naar de Pollsmoor-gevangenis. Hij kreeg 
ook bezoek van de minister van Justitie, die met hem praatte over de toekomst 
van hun land. In 1988 werd er bij Mandela een longziekte ontdekt en hij werd 
overgeplaatst naar weer een andere gevangenis (de Victor Vester-gevangenis). 
In 1990 werd het verbod op het ANC opgeheven. Een week later, op 11 februari 
1990, werd Nelson Mandela eindelijk vrijgelaten. Zijn vrouw Winnie kwam hem 
ophalen, en samen liepen ze de gevangenispoort uit. Hij was na 27 jaar weer 
een vrij man! Mensen in Zuid-Afrika en over de hele wereld waren opgelucht 
en ontroerd door zijn vrijlating.

Eerste zwarte President
De zittende president Frederik Willem de Klerk – die veel heeft betekend in de 
vrijlating van Mandela - praatte veel met Nelson Mandela over de toekomst van  
Zuid-Afrika. Samen zorgden zij ervoor dat in 1991 de Apartheidswetten werden 
afgeschaft. Een paar jaar later, in 1994, vonden de eerste vrije verkiezingen 
plaats in Zuid-Afrika, waar ook de zwarte mensen en de kleurlingen aan mee 
mochten doen. Het ANC won de verkiezingen en Nelson Mandela werd de 
eerste zwarte president van Zuid-Afrika. 

Groot voorbeeld
Nelson Mandela overleed op 5 december 2013. Hij was toen 95 jaar oud. 
Mandela is wereldwijd een van de meest bekende personen ooit en een groot 
voorbeeld voor veel mensen. Hij wordt ook wel het symbool van vrede genoemd. 
Veel mensen bewonderen Mandela vooral omdat hij zo vergevingsgezind 
was. Na alles wat hij had meegemaakt, en al die jaren van gevangenschap en 
onderdrukking, had hij veel reden om boos te zijn op de blanke mensen van 
zijn land. Maar dat was hij niet. Mandela vond het belangrijk om te vergeven 
en te verzoenen. In zijn jaren als president vocht hij voor een nieuw Zuid-Afrika 
waarin zwarte én blanke mensen in vrede samenleven.

BIOGRAFIE



IK BEN GEEN OPTIMIST,
MAAR IK HOUD ALTIJD HOOP“

Nelson Mandela “





IK DROOM VAN EEN WERELD 

WAARIN ALLE KINDEREN DE KANS KRIJGEN 

OM TE ZIJN WIE ZE WILLEN ZIJN
“

MAMA Genevea, Project NorSa “



In een omgeving zonder kansen, geeft Norsa kwetsbare kinderen de 
broodnodige dagelijkse zorg. Het project voorziet in basisbehoeften 
als gezonde voeding, een veilig thuis, opvang en kleding. Voor 
kinderen die besmet zijn met hiv, biedt het project aidsremmers en 
ziekenhuiscontroles. Belangrijke pijler is ook onderwijs: Norsa regelt 
uniformen en schoolgeld en geeft huiswerkbegeleiding. 

De weg naar een beter leven!

PROJECT NORSA





EEN WINNAAR IS EEN DROMER 

DIE NOOIT OPGEEFT“
Nelson Mandela “



APARTHEID

Apartheid is wereldwijd het bekendste Afrikaanse woord. Het staat voor 
de onderdrukking van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. In 1948 werd de 
Apartheid officieel ingevoerd door een blanke politieke partij en het betekende 
dat de zwarte bevolking minderwaardig was aan de blanke bevolking. De 
blanken kregen de macht. In de praktijk betekende dit een scheiding van blank 
en zwart in het dagelijks leven. Aparte bussen en treinen, aparte ziekenhuizen, 
aparte woonwijken (townships) en zelfs scholen en toiletten waren gescheiden.

De zwarte bevolking kwam hiertegen in opstand en het ANC organiseerde 
protestacties. Tijdens zo’n demonstratie werd Nelson Mandela – een van de 
belangrijkste strijders tegen de Apartheid – opgepakt. In 1964 werd hij samen 
met zeven andere ANC-leiders veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf 
op Robbeneiland. Maar ondanks zijn gevangenschap, bleef Mandela het 
symbool in de strijd tegen Apartheid.

In 1989 riep de nieuw gekozen president Frederik Willem de Klerk op tot 
een non racistisch Zuid-Afrika. Op 11 februari 1990 sprak hij over Mandela’s 
vrijlating uit de gevangenis. Na zijn vrijlating onderhandelde Mandela als leider 
van de gelegaliseerde ANC met de Zuid-Afrikaanse regering over de afschaffing 
van de Apartheid. Met succes. Op 4 mei 1990 bereikten zij overeenstemming 
in het Groote Schuur Akkoord. Deze afspraken vormden de basis voor de 
afschaffing van de Apartheid.

Op 27 april 1994 volgden de eerste vrije verkiezingen na de Apartheid en 62% 
van de kiezers stemde op het ANC. Daarmee werd Nelson Mandela president 
van Zuid-Afrika.
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HET LIJKT ALTIJD ONMOGELIJK, 
TOTDAT HET IS GEDAAN“

Nelson Mandela “



In 1994 won het ANC de verkiezingen en werd Nelson Mandela de eerste 
zwarte president van Zuid-Afrika. Als President hield Mandela zich voornamelijk 
bezig met het verbeteren van de relatie tussen verschillende rassen en een 
internationaal beeld creëren van een verenigd Zuid-Afrika. Het was Mandela 
die Zuid-Afrika uitriep tot Regenboognatie, ‘in vrede met zichzelf en de wereld’. 
Dat werd voor het eerst zichtbaar op de Rugby World Cup in 1995 toen Zuid-
Afrika gastheer was van het toernooi. Mandela riep zwart en blank op om 
achter het overwegend Afrikaanse nationale team te gaan staan.

President Mandela zorgde ervoor dat de mensenrechten en politieke 
schendingen tussen 1960 en 1994 van zowel supporters als tegenstanders van 
Apartheid werden onderzocht door de Waarheids- en Verzoeningscommissie, 
onder leiding van bisschop Tutu. De Staat werd uiteindelijk als voornaamste 
schuldige aangewezen, maar ook de militaire tak van het ANC werd verweten 
niet altijd gehandeld te hebben in overeenstemming met de mensenrechten.

Mandela heeft ook diverse sociale en economische programma’s ingevoerd om 
de levensstandaard van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika te verbeteren en in 
1996 voerde hij een nieuwe grondwet in dat discriminatie tegen minderheden 
– ook blanken – tegen moest gaan. De invoering was een overwinning voor 
Mandela. Verdere hervormingen in Zuid-Afrika verliepen langzaam en stroef, 
waardoor er herhaaldelijk aan de kwaliteiten van Mandela werd getwijfeld.

Aan het einde van zijn eerste termijn als President ging de 80-jarige Mandela in 
1999 met pensioen om te genieten van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  
Voor zijn prestaties als President ontving Mandela in 1993 de Nobelprijs voor 
de Vrede.

PRESIDENT MANDELA





NIETS IS ZWART OF WIT“ “Nelson Mandela



“
MAMA Mapula, Project NoSa

IK WIL DAT IEDER KIND GELUKKIG IS EN MET 

EEN GOEDE MAALTIJD NAAR SCHOOL GAAT, 

WANT ONDERWIJS IS DE SLEUTEL TOT SUCCES“



Armoede is vaak een vicieuze cirkel. Zonder hulp is het ongelofelijk 
moeilijk om daar uit te komen. Nosa biedt kinderen uit de omgeving 
van plattelandsgebied Winterveldt die dagelijkse dingen die eigenlijk 
zo gewoon zijn en waar ieder kind recht op heeft: voeding, aandacht, 
onderwijs, veiligheid… Daarmee geeft het project kinderen de kans die 
cirkel te doorbreken en een beter leven op te bouwen.

PROJECT NOSA



ONDERWIJS IS HET MEEST 

KRACHTIGE WAPEN OM DE 

WERELD TE VERANDEREN
“

Nelson Mandela “





WIJ KENNEN IEDER KIND EN WETEN 

PRECIES WAT HIJ OF ZIJ NODIG HEEFT. 

ER IS EEN ZIEL EN EEN GEZICHT 

ACHTER ELKE NAAM.

“
MAMA Pontso, Project Swa Vana “



In een omgeving waar armoede en aids de dienst uitmaken, is het leven 
keihard. Vooral voor de kinderen. Swa Vana keert het tij! Dit project 
biedt de meest kwetsbare kinderen opvang, bescherming, liefde, zorg 
en daarmee weer toekomst. Wat begon als een kleinschalig familie-
initiatief voor zes wezen in Huntington, is inmiddels uitgegroeid tot een 
project met drie simpele centra van waaruit bijna vierhonderd kinderen 
geholpen worden. 

PROJECT SWA VANA



HET IS ALTIJD HET JUISTE 

MOMENT OM GOED TE DOEN“
Nelson Mandela “
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ALLE KINDEREN 
ZIJN ONZE KINDEREN“

Nelson Mandela “



OPGERICHT DOOR 
NELSON MANDELA

Toen Mandela president werd, zag hij dat veel kinderen van zijn land 
in ernstige armoede leefden en op straat zwierven. Hij richtte in Zuid-
Afrika een fonds op voor deze kinderen. Een paar jaar later vroeg hij 
aan de heer Bas Kardol, een Nederlandse zakenman die in Zuid-Afrika 
woonde, om ook in Nederland geld in te zamelen.  

“Want de veranderingen in Zuid-Afrika gaan te lang duren voor 
miljoenen kinderen in armoede. Zonder extra hulp zullen zij niet 
overleven en het nieuwe Zuid-Afrika niet meemaken”, zei Nelson 
Mandela.

En zo richtte onze oud-voorzitter een Nederlands fonds op. Eerst 
het Nelson Mandela Kinderfonds, maar in 2010 namen we afscheid 
van deze naam en werd het Kinderfonds MAMAS. Nu blijkt hoezeer 
Nelson Mandela gelijk heeft gehad; voor veel kinderen duren de 
veranderingen in Zuid-Afrika te lang. Want ook vandaag leven 
miljoenen kinderen in Zuid-Afrika nog steeds in zeer ernstige armoede. 
Gelukkig zijn er de MAMAS! Zij nemen verantwoordelijkheid en staan 
op voor kinderen in armoede. Wij hebben ons fonds met trots naar 
hen genoemd. 

www.kinderfondsmamas.nl

http://www.kinderfondsmamas.nl


STEUN DE MAMAS!

Dankzij Kinderfonds MAMAS gebeurt er in Zuid-Afrika iets heel 
bijzonders. Steeds meer lokale MAMAS organiseren daar zelf hulp 
in hun eigen omgeving voor tienduizenden kinderen. Zij geven 
de kinderen dagelijks voeding, onderwijs, liefde en veiligheid. De 
duizenden MAMAS vormen de groeiende Beweging van Hoop voor 
kinderen die niets hebben. 

Met 5 euro per maand kunnen de MAMAS een kind de basiszorg 
geven die het verdient. Word donateur en steun de MAMAS!

www.kinderfondsmamas.nl/word-donateur

http://www.kinderfondsmamas.nl/word-donateur
http://www.kinderfondsmamas.nl/word-donateur


www.kinderfondsmamas.nl

https://www.facebook.com/kinderfonds.mamas/
https://twitter.com/kinderfondsmama
https://www.instagram.com/kinderfondsmamas/
http://www.kinderfondsmamas.nl
http://www.kinderfondsmamas.nl

