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Basetsana Makgalemele s-a născut într-un oraş
numit Soweto. Era a treia fiică la părinţi. Au
botezat-o Basetsana, care înseamnă „fete”. În
cultura Tswana, a-ţi boteza astfel fiica înseamnă că
următorul copil va fi băiat. Şi aşa s-a şi întȃmplat.
Următorul copil a fost băiat. Părinţii, surorile mai
mari şi frăţiorul ei îi spuneau Bassie.

Cȃnd era copil, Bassie era foarte timidă. Îi plăcea
să cȃnte şi să danseze în camera ei, de una singură.
Într-o zi, la şcoală, la antrenamentul de netball,
antrenorul a rugat două fete să aleagă echipele.
Bassie a rămas pe marginea terenului, sperȃnd ca
cineva să îi spună: „Vino să joci cu noi!” Dar
nimeni nu o dorea în echipă.
Ce ştiau ei! Bassie urma să devină una dintre cele
mai populare fete din ţară.

La sfȃrşit de săptămȃnă, Bassie, împreună cu
fratele şi surorile ei, îi ajutau pe mama profesoară
şi tata şofer să câștige bani pentru familie. Făceau
sandvișuri pe care la vindeau la meciurile de
fotbal. Se străduiau să vȃndă totul cȃt mai repede
ca să se poată juca şi ei cu ceilalţi copii după
terminarea meciului.

La 16 ani, Bassie devenise deja o tȃnără foarte
frumoasă. Era atȃt de frumoasă încȃt a cȃştigat
două concursuri de frumuseţe în acelaşi an: Miss
Soweto şi Miss Black Africa de Sud.
Dar Bassie nu era frumoasă doar în înfățișare. Era
frumoasă şi pe dinăuntru. Deşi era regină a
frumuseţii, îi păsa în continuare de comunitatea în
care a crescut.

ŞEFĂ

Bassie era şi foarte inteligentă. La şcoală, studia
mult, mai ales la materia sa preferată: ştiinţe.
Efortul ei a fost răsplătit cȃnd a ajuns cea mai
bună elevă din şcoală la ştiinţe. Ba mai mult, a
ajuns şi şefa elevelor. Mica fetiţă timidă devenise
una dintre cele mai populare fete din şcoală.

Tatăl lui Bassie şi-a îndemnat mereu copiii să
citească. El i-a dat o carte intitulată Puterea
gȃndirii pozitive. Din cartea aceea, Bassie a aflat
că a fi optimist este cheia pentru a-ţi împlini
visurile. Visa să cȃştige concursul Miss Africa
de Sud.
Nu doar că a cȃştigat concursul, dar a şi fost
încoronată Prima Prinţesă în competiţia Miss
World.

Pentru Bassie, mama ei era modelul de urmat.
Bassie îşi descria mama ca fiind „o femeie Xhosa
harnică şi curajoasă, care nu putea suferi proştii”.
Era profesoară şi Bassie intenţionase să îi calce pe
urme, dar lucrurile nu ies mereu aşa cum le
plănuim! După ce a devenit Miss Africa de Sud, a
ajuns prezentator TV. Nu era profesoară, dar, la fel
ca mama ei, era harnică. Cariera ei în televiziune a
determinat-o să-şi înfiinţeze propria companie de
producţie TV. A ajuns o femeie de afaceri de
succes.

Motto-ul lui Bassie este: „Dacă primeşti mult, se
aşteaptă mult de la tine.” Ea crede că ţi se oferă
un dar ca să poţi, la rȃndul tău, dărui altora.
Bassie dăruieşte prin voluntariat, dedicȃnd altora
din timpul şi banii ei şi creȃnd chiar locuri de
muncă. Este implicată în proiecte şi acţiuni de
caritate pentru a ajuta oamenii din comunitatea ei.
Este profund implicată în acţiunile Institutului
Nelson Mandela.

Bassie a avut o relaţie foarte strȃnsă cu Nelson
Mandela. Cȃnd a fost încoronată Miss Africa de
Sud, Madiba i-a scris o scrisoare de felicitare. În
acea scrisoare, a numit-o „Regina noastră”. Îi unea
pasiunea pentru copii şi pentru educaţie, precum şi
convingerea că o naţiune educată poate lupta mai
bine împotriva sărăciei.

În 2002, Bassie s-a căsătorit cu Romeo Kumalo şi a
devenit cunoscută ca Basetsana Kumalo.
Împreună, au înfiinţat Fundaţia de familie Romeo
& Basetsana Kumalo. Fundaţia se ocupă de orfani –
copii care nu au mamă şi tată.

Bassie s-a văzut nevoită să înveţe să găsească un
echilibru între muncă şi viaţa de familie.
Are propria companie, Basetsana Women
Investment Holdings. Ea şi Romeo au trei copii, doi
băieţi şi o fată. Bassie consideră că rolul ei de
mamă este „cea mai înaltă chemare şi cel mai mare
privilegiu”.

Bassie spune că secretul
succesului ei sunt curajul,
hotărȃrea, pasiunea şi
consecvenţa. În ciuda succesului,
este în continuare modestă în
timp ce se străduieşte să facă
lumea mai bună.
Nu frumuseţea exterioară face pe
cineva o persoană frumoasă, ci
inima plină de dragoste şi
generozitate. De aceea este
Bassie frumoasa noastră Regină.

Basetsana Kumalo, regină a frumuseţii, este de
fapt mult mai mult. Ea ne învaţă că adevărata
frumuseţe este inima plină de dragoste şi
generozitate. Povestea ei ne arată că, dacă avem
curaj şi perseverență, ne putem împlini visurile –
orice am visa.
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