
Marmello wint studiebeurs met kookboek containerproject 
Lees in deze korte nieuwsflits hoe Marmello de kans krijgt op een betere toekomst mede 
dankzij een kookboek uit Waterland.  



Wie is Marmello?  
Marmello Moleti is een meisje uit een arm gezin in 
regio Bethlehem (Zuid Afrika). Marmello zit in het 
laatste jaar van de middelbare school en heeft een 
bijzonder talent voor koken. Geld voor een 
vervolgopleiding op een kookschool hebben haar 
ouders niet. 

 

Kookcompetitie 
Het talent van Marmello valt ook haar docente 
Helene op. Samen met twee medeleerlingen geeft 
zij Marmello op voor een Nationale 
Kookcompetitie. De andere twee leerlingen 
komen ook uit arme gezinnen. Om de kinderen te 
helpen leent Juf Helene drie kookboeken van de 
Maluti Hoogland Skool. Deze kookboeken komen 
uit Holland en zijn gedoneerd aan het 
containerproject van Stichting Masechaba. 
Marmello is blij dat zij het kookboek mag lenen 
voor de competitie. Ook haar twee medeleerlingen 
halen inspiratie uit de Hollandse kookboeken.  


Studiebeurs R1000.000 
Op de dag van de wedstrijd maakt Marmello een pudding uit het kookboek “Proef de 

Winter”. De pudding smaakt de jury goed en ze eindigt dan 
ook op de vierde plaats.  Marmello wint een studiebeurs van 
R1000.000 (€ 63.192). Ook haar twee klasgenoten krijgen een 
studiebeurs aangeboden. Dit houdt in dat zij alle drie een 
koksopleiding krijgen op FBI Chef School & Pâtisserie  
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Academy.  
 
Onschatbare waarde 
"Die resep uit Holland het deure 
oop gemaak vir de leerders. Met die 
beurse kry hulle 'n kans om verder 
te studeer. Dit is van onskatbare 
waarde. Baie dankie". - Juf Helene 
 


* Foto Juf Helene, Marmello en de twee 
medeleerlingen 

Kans op een toekomst en een beter leven.    
Gebrek aan talent en inzet heeft Marmello niet. Alleen ontbreekt het aan middelen om 
haar talent te ontwikkelen. Het recept uit het kookboek heeft voor Marmello de deur 
geopend! Met deze studiebeurs krijgt zij de kans om verder te studeren. Dit resultaat 
motiveert de stichting in Afrika en Nederland enorm om door te gaan met o.a. het 
containerproject van Stichting Masechaba.    

Containerproject    
Via het containerproject worden spullen ingezameld waar een ernstig tekort aan is. Eén 
keer per jaar gaan de containers op transport naar Bethlehem in Zuid Afrika. Heeft u of 
uw organisatie geschikte spullen die niet meer gebruikt worden? Neem dan contact op 
met Stichting Masechaba en wie weet worden uw spullen ook van onschatbare waarde.


Meehelpen?  

Met uw steun worden onzichtbare kinderen weer zichtbaar!


Doneren 
Maak rechtstreeks een bedrag over op onze rekening: 

NL41ABNA 0816502560 t.n.v. Stichting Masechaba (BIC/SWIFT: ABNANL2A).
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