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HARTELIJK DANK!/ REA LEBOHA! 

 

Hartelijk dank voor jullie steun in 2021 zowel financieel als in andere opzichten. 

 

Wat doen we? 

Stichting Mohloling oa Lerato heeft haar werkgebied in Lesotho (Zuid Afrika). Daar wil zij helpen 
een leefklimaat te creëren waarin kansarme kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot 
volwaardige liefdevolle volwassen mensen. De stichting wil het zelfvertrouwen en de 
zelfredzaamheid van de kinderen versterken, te beginnen in het dorp Ha Raboletsi in Lesotho. 

 

Hoe doen we dat? 

We werken hand in hand met de partnerorganisatie in Lesotho. Zij geven aan wat de uitdagingen zijn. 
Samen kijken we naar mogelijkheden om tot oplossingen te komen. 

 

Wat zijn de uitdagingen? 

Vanwege de reisbeperkingen door het coronavirus was het niet mogelijk naar Lesotho af te reizen 
zoals dat andere jaren wel mogelijk was. Wel hebben we online contact gehad. Dankzij de 
mogelijkheden van online contact zijn er wel ontwikkelingen geweest, maar we hebben de 
persoonlijke contacten nodig om plannen te kunnen uitvoeren. 

We hebben gecommuniceerd met de partnerorganisatie. Het grootste gemis is dat we de kinderen 
niet persoonlijk hebben kunnen spreken om te horen wat de uitdagingen voor de kinderen zijn en 
hoe we hen kunnen ondersteunen. We kunnen ze niet persoonlijk bereiken op afstand , omdat ze 
geen mobielen hebben of beltegoed. We hopen, nu de wereld weer opengaat, de persoonlijke 
contacten te herstellen.  

 

 

Wat zijn onze plannen voor 2022/2023? 

Onze plannen zijn: 



 Waterproject afronden 
Fase 1 van het waterproject is afgerond, de bron is beschermd. Nu is het de bedoeling om 
het water naar het dorp te pompen met behulp van zonne-energie 

 Schoolkinderen sponsoren 
 Community Centre 

Op dit moment maken we gebruik van bestaande woonruimte voor de activiteiten van de 
kinderen. We vinden het belangrijk dat de stichting een Community Centre heeft en zijn van 
plan om de grond aan te vragen om het Community Centre te bouwen. 

 Tiener moeder project 
HET DOEL:  
Deze jonge moeders een nieuw toekomst perspectief bieden, nieuwe kansen en kennis te 
geven en hen inspireren om gezond, veilig, doelgericht en duurzaam te leven.  
HOE/OPLOSSING:  
Door hen Tools te geven om hun leven op orde te krijgen.  
Zoals  
-  Duurzame landbouw  
-  Mentale en spirituele mentorship- en leadershipprogramma’s om de 
basislevensvaardigheden onder de knie te krijgen. 

 Onderhoud van de tuin 
 Kerstfeest organiseren voor de kinderen 
 Excursie organiseren voor de kinderen 

 

 

We hopen de komende tijd te kunnen blijven investeren in deze kinderen zodat 
ze de balans in hun leven kunnen vinden en behouden. 


