Die projek Her Voice rus
vroue in Kayamandi,
buite Stellenbosch, met
die vaardighede toe om
hul drome selfstandig uit
te leef én bou ’n brug
tussen ma’s uit oënskynlik
verskillende wêrelde
Deur RIËTTE GROBLER
Foto’s Beauty Mazibuko en Ilse Golden

Alexandra Nomavuka

Elke vrou het ’n stem

T

oe ’n jong Amerikaanse haarkapper in 2010 vir ’n uitreikprogram
van twee weke na die informele
nedersetting Kayamandi, buite
Stellenbosch, gekom het, is haar lewe
ingrypend verander deur ’n groep
tienermeisies wat haar pad gekruis het.
Soveel so dat Alexandra Nomavuka
van Kalifornië die volgende jaar besluit het
om al haar besittings te verkoop en terug
te keer Suid-Afrika toe om permanent in
Kayamandi te gaan woon. Sy was 23 jaar
oud en het nie eens meer ’n slimfoon op
haar naam gehad nie.
In Kayamandi het sy by die lewens
van ’n groep tienermeisies in twee
veilige hawens betrokke geraak. Daar
het sy eerstehands ervaar hoe die
liefdadigheidstelsel die meisies, wat in
daardie stadium tussen 18 en 21 jaar oud
was, in die steek laat.
“Teen die tyd wat hulle klaar was met
skool, moes hulle die huise verlaat. Dan
het hulle geen heenkome gehad nie en
sommige van hulle was binne ses maande
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swanger. Maar wat verwag jy? Daar was
géén ondersteuning nie.”
Ten spyte van ’n tekort aan hulpbronne
kon Alexandra nie anders as om by die
vroue se lewe betrokke te bly nie. Iets wat
sy kón bied, was ’n ondersteuningsnetwerk
en die ruimte waar dié jong ma’s en vroue
veilig sou voel.
“My sterk punt is verhoudingsbou en om
die vroue by verhoudings met ander vroue
‘in te prop’.”
Boonop het sy ’n belangrike raakpunt
met die jong ma’s gehad.
“Ek is met ’n Suid-Afrikaanse man
getroud en het self ma geword.”
Intussen het Helene van Zyl, wat
ook in daardie stadium ’n baba gehad
het, pakkies met noodsaaklikhede vir
pasgeborenes begin bymekaarsit. “Ek wou
die pakkies nie lukraak by hospitale aflaai
nie en my vriendin, Carene Fourie, het my
aan Alexandra voorgestel,” sê Helene.
“Sy het ons laat weet as ’n baba gebore
is en dan het ons vir die ma by haar huis
in Kayamandi gaan kuier. Ons het besef

ons wou die meisies leer ken en ’n pad met
hulle stap.”
Só het Alexandra se droom en Helene
se inisiatief in 2015 saamgesmelt om Her
Voice te vorm, ’n projek wat sedertdien die
lewe van talle jong vroue en ma’s positief
beïnvloed.
“Die rede waarom ons die projek
Her Voice genoem het, is omdat al die
vroue drome het. Wanneer hulle swanger
word, glo hulle daardie drome is verby.
Dit is gewoon nie waar nie. Ons wil hulle
laat glo hulle kan enigiets wees,” sê
Alexandra. “Hulle wil net soos ander ma’s
vir hul kinders gee wat hulle self nooit
gehad het nie.”
Her Voice rus ma’s op verskeie maniere
toe om hulself te bemagtig. Aan die een
kant is daar weeklikse byeenkomste in
klein, intieme groepe waar die vroue hul
drome en bekommernisse kan deel, vir
mekaar kan bid en kan saamkuier.
Die klein groepe is die sleutel tot die
emosionele ondersteuning wat Her Voice
bied, meen Alexandra.
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inspirasie

Siyasanga Tshomela, een van die
vroue wat by Her Voice betrokke is, sê dié
groepe is wat sy die meeste omtrent Her
Voice geniet: “Ek vertrou die vroue wat
deel is van my groep. Ek is al sowat twee
jaar betrokke, het geleer om onafhanklik te
wees en om dinge vanuit ’n nuwe perspektief te sien. Ek wou my kinders laat aanneem, maar deur Her Voice het ek besef
ek kan hulle self grootmaak.”
Her Voice bied ook vaardigheidswerksessies aan.
“Verskeie mense kom deel hul kundigheid, soos ’n prokureur wat kom verduidelik
het hoe die vroue kan verseker die pa’s
van hul kinders betaal onderhoud,” sê
Alexandra.
Sy sê hulle poog met Her Voice om die
sowat 25 vroue wat deel is van die projek
aan ’n wêreld bloot te stel wat groter is
as die een waaraan hulle in Kayamandi
gewoond geraak het.
“Om in ’n informele nedersetting groot
te word, beperk jou lewensuitkyk omdat jy
nie weet wat al die moontlikhede is nie.
“Ek wil regtig hê hulle moet op hul eie
goed vaar en beskou dit as ons rol om as
’n soort brug te dien en in te tree om hulle
te help om hul drome te verwesenlik.”
Sy noem die een ná die ander voorbeeld van hoe die projek só as “brug”
opgetree het. “Een van die meisies wou
altyd ’n verpleegster word, maar nadat sy
swanger geword het, was dit moeilik. ’n
Doula wat by ons projek betrokke geraak
het, het van haar gehoor en lei haar nou op
om ook ’n doula te wees.
“’n Ander meisie wil graag ’n skoonheidsterapeut word en kan nou, danksy ’n
kontak van iemand in ons bestuur, by die
Isa Carstens-skoonheidsakademie op Stellenbosch gaan studeer.”
Daar is ook Zintle Sithetho wat ’n
sielkundige wil word, maar nie kan bekos
tig om te studeer nie, maar nou in traumaberading opgelei word.
Zintle het ’n tien maande oue seuntjie.
Sy sê: “Her Voice het geleenthede geskep
wat nooit andersins oor my pad sou kom
nie en is soos ’n ma vir my en ’n pa vir
my kind.”
Her Voice help die vroue ook met
tasbare benodigdhede. Deur ’n werksessie by te woon verdien ’n vrou tien punte,
wat sy later kan inruil vir produkte wat in ’n

katalogus van benodigdhede uiteengesit
is. Dit sluit van tandepasta, Panado-stroop
en tandejel tot Provitas en appels in.
Volgens Helene werk die puntestelsel goed
omdat die vroue nie meer bakhand hoef
te staan nie en toerekeningsvatbaarheid
aanleer.
Carene Fourie, wat in beheer van die
puntestelsel en aankope is, sê sy was
verbaas om te besef dit gaan eintlik glad
nie vir die vroue oor die produkte wat hulle
by Her Voice kan kry nie, maar oor die feit
dat hulle verhoudings bou, raad kry en ’n
sin van gemeenskap ervaar.
Dit is nie net die jong vroue van Kaya
mandi wat by Her Voice baat nie, maar
ook vroue soos Helene en Carene wat
fasiliteerders is en op die bestuur dien.
Alexandra meen hul en ander se betrokkenheid dra by om wanpersepsies oor
die lewe in ’n informele nedersetting en
vrese oor die gevare daarvan om tot in ’n
informele nedersetting te reis uit die weg
te ruim, bou verhoudings oor kultuurgrense
heen en moedig mense wat uit ’n agtergrond van oorvloed kom aan om te stop en
na te dink oor hoe hulle kan help.
“Aanvanklik was ek kwaad omdat so
min mense uit Stellenbosch, waar van
die land se rykstes woon, Kayamandi toe
gekom het om te help, maar ek het besef
dat ek ook nie in Long Beach, waar ek
vandaan kom, sou weet waar of hoe om in
minder gegoede dele te help nie. Mense
wíl uitreik, maar weet nie altyd waar om te
begin nie.”
Hiermee help ’n projek soos Her Voice.
“Dit skep brûe tussen vroue uit verskillende gemeenskappe wat nie andersins
met mekaar te doen sou hê nie. Die
gemene deler is dikwels ouerskap. Ma
wees is moeilik, ongeag waar jy vandaan
kom – dit breek enige pretensie af.”
Carene stem saam: “Soms dink ’n mens
jy gaan niks hê om vir mekaar te sê nie.
Dan begin ’n mens gesels oor slapelose
nagte, of ’n baba wat tande sny en skielik
het jy baie om oor te praat. Dié vroue raak
vriendinne.”
Gereelde besoeke aan Kayamandi het
ook Helene se perspektief oor die lewe in
’n township verander.
“Dit was verstommend om te sien die
vroue het dikwels ’n positiewer ingesteldheid as ons, want ten spyte van al hul

struikelblokke werk hulle, maak kinders
groot en gaan aan.”
Sy en Carene neem dikwels hul kinders
saam Kayamandi toe en geniet dit om
te sien hoe hulle oor kleurgrense heen
maatjies maak en reeds van kleins af
leer dat dit wat hulle het, nie as vanselfsprekend aanvaar moet word nie.

Hoe jy kan help
As jy op enige manier by Her Voice
betrokke wil raak, hetsy as vrywilliger
of deur ’n skenking, kontak Alexandra
by info@hervoice.co.za en besoek
www.hervoice.co.za Vk

Om in ’n informele
nedersetting groot
te word, beperk jou
lewensuitkyk omdat
jy nie weet wat al die
moontlikhede is nie

Die Her Voice-span en kinders
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