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Geboren in Bizana 
in de Oost-Kaap 
(Zuid-Afrika) op 

26 september 1936 
als Nomzamo 

Winifred Zanyiwe 
Madikizela. Ze 

verliest haar moeder 
als ze 9 is. Het gezin 

wordt uit elkaar 
gerukt, zij en haar 
8 broers en zussen 

worden bij verschil-
lende familieleden 

ondergebracht. 
Winnie houdt 

van vechten 
met stokken.

Winnie Madikizela-Mandela

in vogelvlucht
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In 1957 ontmoet 
Winnie een man 

aan een bushalte in 
Soweto, hij vraagt 

haar mee op een 
lunchdate. De dag 

erop nodigt hij haar 
uit in de gym waar 

hij zich laat bewon-
deren tijdens een 

work-out. Die man 
is Nelson Mande-
la, ze worden een 

koppel.
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Winnie trouwt met 
de 18 jaar oudere 

Nelson in 1958, 
ze krijgen twee 

dochters. Als Nelson 
in 1962 wordt 

opgepakt, zet Winnie 
de strijd tegen apart-

heid moedig voort. 
Ze wordt voorzitter 

van de vrouwen-
organisatie van 

het verboden ANC 
(Afrikaans Nationaal 
Congres) en belandt 

eind jaren 60 ook 
zelf in de gevangenis 

gedurende 
18 maanden.
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Haar reputatie 
krijgt een deuk als 

ze in 1991 wordt 
veroordeeld voor 
haar aandeel in 

de ontvoering en 
moord op een 

14-jarige jongen 
en omdat ze 

zogenaamde hals-
bandmoorden 

(‘verraders’ die 
levend worden 
verbrand met 

autobanden rond 
hun nek) goedkeurt.
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In 1994 wordt Nelson Mandela 
president van Zuid-Afrika. Winnie 
wordt minister van kunst, cultuur 

en technologie in zijn regering. 
Ze geeft openlijk kritiek op de 
administratie en hitst jonge, 

zwarte Zuid-Afrikanen op. Nelson 
ontslaat Winnie uit de regering.
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Winnie en Nelson 
scheiden in 1996 na 

38 jaar huwelijk 
(waarvan Nelson er 27 
in de gevangenis zat). 

Ze zou hem ontrouw 
zijn geweest tijdens 

zijn lange verblijf 
in de gevangenis.
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Ze wordt schuldig 
bevonden aan fraude 

in 2003 en krijgt 
daarvoor een voor-

waardelijke celstraf.
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In 2016 kent de Zuid-Afrikaanse  
regering Winnie de onderscheiding 

van de Zilveren Orde van Luthuli  
toe, voor haar bijdragen aan de  

bevrijdingsstrijd tijdens de  
apartheid.
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Winnie sterft op 
2 april 2018 in 

Johannesburg, ze is 
dan 81. Ze krijgt een 

staatsbegrafenis.
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Ze wordt wereldwijd 
geroemd om haar 

verzet tegen apart-
heid. Men noemt 

haar ‘Moeder 
van de Natie’, 

Mama Winnie.
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Ze studeert aan de 
Jan Hofmeyr School 

of Social Work en 
gaat werken als 

sociaal werker in 
het Baragwanath 

Hospital in 
Johannesburg. Ze 

is de eerste zwarte 
vrouw in die job.
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