
Mapula betyr:   
Regnets mor (seShwane)

med kunstfaglig kunnskap. Kvinnene lærte seg 
å brodere og sy sammen produktene. I dag 
har prosjektet egne designere som tegner 
motivene. Disse er hentet fra sørafrikansk 
hverdagsliv, fra by og land, arbeid, kultur, 
politikk. Også ville dyr er et viktig motiv. 
Produktene er brodert for hånd. Det lages 
vesker, futteraler til mobiltelefoner, bordbrik-
ker, putetrekk og store veggbilder.  

De fleste produktene blir brodert og sydd 
sammen i lokalene til The Sisters of Mercy, 
en irsk-katolsk nonneorden, grunnlagt i 1831, 
som er involvert i mange prosjekter i town-
shipen. I tillegg til broderiprosjektet huser 
ordenen et snekkerverksted, et bakeri, kjøk-
kenhager, en HIV/AIDS-klinikk, et syatelier og 
et verksted der det lages eget papir til kort og 
gaveinnpakning.

Fra 2012 støtter Oslo soroptimistklubb  
prosjektet.

En stor del av gruppen bak et tredelt veggteppe som er bestilt 
av en av de største bankene i Sør-Afrika. 

150 kvinner er involvert i Mapula-prosjektet. I 
Afrika er det oftest kvinnene som forsørger 
storfamilien. Uten utdannelse og/eller hånd- 
verkserfaring er det vanskelig å få en betalt jobb. 
Eneste mulighet for å skaffe en liten inntekt er 
vaskejobber langt unna i Pretoria.

Soroptimistklubben i Pretoria startet derfor 
Mapula broderiprosjekt for vel 20 år siden. I 
starten fikk prosjektet hjelp fra medlemmer 

Mapula Broderiprosjekt er etablert 
i Winterveld, som er et svart boligområde i 
nærheten av Pretoria. Dette boligområdet 
stammer fra Apartheid-tiden da den svarte 
befolkningen ble plassert i Homelands. De som 
bodde her måtte ha bevis på at de hadde jobb 
for å få pass for å kunne jobbe i «Sør-Afrika». 

Etter snart 20 år med et fritt Sør-Afrika bor 
flertallet av den svarte befolkningen fremdeles 
i townshipene. Det betyr at de fleste av innbyg-
gerne har lang og dyr reisevei til jobb. Win-
terveld ligger en times kjøring fra Pretoria, og 
bussbilletten tar ofte halvparten av dagslønnen. 



Oslo
Soroptimist-

klubb

SI (Soroptimist International) er en verdens-
omspennende organisasjon for yrkeskvinner, 
med ca 90.000 medlemmer i 125 land.  

Gjennom prosjekter arbeider vi for å 
fremme menneskerettigheter for alle, og 
bedre kvinners og barns levekår.

Det er i dag 67 klubber i Norgesunionen 
med ca 2000 medlemmer.

Osloklubben ble stiftet i 1933 og er den 
eldste soroptimistklubben i Norge.

oslo.soroptimistnorway.no
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