
Izingane Happy Foundation ondersteunt kleinschalige projecten met effectieve adviezen en minimale financiële 
middelen om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.

Update 7 December 2018

Mijn laatste reis 
kende weer vele 
hoogtepunten. Het 
was hard werken, 
veel praten, kijken, 
verbinden en vooral 
genieten van de 
vooruitgang die 
zichtbaar is op alle 
projecten. Izinganes
uitgangspunt 
‘effective advice 
and small-scale 
financial funding’ 
werkt echt! 

Een week lang reisde Linda Verdiesen mee en samen bezochten we de 
projecten in KwaZulu Natal. Linda helpt mij, geheel belangeloos, met mijn 
taken, die in de laatste jaren sterk zijn gegroeid. Daarom was het belangrijk 
dat zij aan den lijve kon ervaren wat we precies doen. Het was een perfecte 
samenwerking! In deze Update leest u haar reisverslag. 
Met onze nieuwe sponsor Boosttheworld bezocht ik Nourish Rise Outreach
en het was een positief bezoek! Samen hebben wij voor de Bokhoitsu 
(crèche/kleuterschool) een plan ontwikkeld en met financiële steun van 
Boosttheworld wordt dit schooltje uitgebreid met een extra klas. Ook wordt 
het bestaande, eenvoudige gebouwtje opgeknapt en wordt een speeltuintje 
ingericht. Natuurlijk willen wij al onze sponsors en donateurs bedanken. 
Wij zijn blij met uw bijdragen en support en dankzij u kunnen wij dit prachtige 
werk blijven doen! Ik wens u veel leesplezier en heeft u vragen, neem dan 
gerust contact met ons op.                        Lonie Vles - Rosenmöller

In the spotlight: 
Nourish Sigagule en Nourish Rise 
Outreach 
In Sigagule bij Hoedspruit naast het Kruger 
Park startte Sarah Bergs 7 jaar geleden 
haar Nourish project. Van de tribal Chief 
kreeg zij een groot stuk land met een lease 
voor 99 jaar. Daardoor kon zij haar droom 
verwezenlijken: het opvangen van kinderen 
na school, het opzetten van een grote 
groentetuin en het creëren van werkgele-
genheid voor vrouwen. Met hulp van sponsor 
Gooiland Computers werd in oktober 2016 
de crèche geopend, waar dagelijks 26 kinde-
ren tussen 2 en 5 jaar kleuteronderwijs 
krijgen, spelen, Engels leren en voor ze naar 
huis gaan een warme maaltijd en vers 
fruit krijgen. Izingane steunt Nourish Sigagule met advies en financieel, 
waardoor onder andere het voedselprogramma, training voor de teachers, 
het plaatsen van een ecotoilet en de uitbreiding van de crèche met een 
buitenklasje konden worden gerealiseerd.

Wilde Ganzen
Izingane heeft Wilde Ganzen benaderd voor financiële samenwerking om 
een ‘Teenager Hub’ te realiseren bij het TREE Teenager/Aftercare project in 
Ngwenya KZN. We zijn blij en trots dat we zijn geselecteerd om dit samen te 
gaan doen! In twee maanden tijd hopen wij het benodigde bedrag van 

€ 6.000, waarvan € 2.000 door 
Wilde Ganzen is toegezegd, binnen 
te halen. In onze volgende Update 
komen wij hier zeker op terug.

Negen projecten
Op onze website vindt u een 
overzicht van alle 9 projecten die 
Izingane adviseert, begeleidt en 
financieel ondersteunt. Nieuw is het
Dalton-project in Durban. In scha-
mele omstandigheden leven hier 
vele, vaak dakloze, Zuid-Afrikanen. 
Hun kinderen groeien op in extreme 

armoede, in een uitzichtloze situatie. Maar in het schooltje dat wij onder-
steunen en dat wordt geleid door een geweldige teacher, krijgen de jonge 
kinderen aandacht, liefde, les en eten... Een bijzonder project. Daarnaast 
werken we samen met 3 projecten, die weliswaar geen financiële steun 
ontvangen, maar onze interventies en adviezen bijzonder op prijs stellen.

Vrouwen uit het Nourish craft-
programma in Sigagule maakten voor 
Izingane 200 kralen-armbandjes in de 
kleuren van ons logo, met een bedeltje 
van een kindje (‘Izingane’). Voor de 
vrouwen creëerde deze opdracht 
inkomen! De armbandjes kosten € 5,-
per stuk en zijn telefonisch of via 
info@izingane.nl te bestellen. 
Wij bezorgen ze persoonlijk!

Nourish Rise Outreach begeleidt 4 afgelegen crèches in de rurale omgeving
van Sigagule. Gesteund door Izingane zet Nourish kleine, belangrijke stappen 
vooruit. De crèches hebben training ontvangen, worden intensief begeleid 
en krijgen (educatief) speelgoed en lesmateriaal. Ook wordt hard gewerkt 
aan het opzetten van groentetuinen.



Izingane Happy Foundation steunen? 
Wij willen kinderprojecten graag verder blijven helpen, ook financieel. 
Helpt u ons mee? Met een eenmalige donatie of maandelijkse bijdrage 
van € 5,- kunnen we al zoveel verschil maken. 
Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52  
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

Sponsors
DPA Professionals • Gooiland Computers • Amsterdam Software • T & A
Sophie Rosenthal Vereeniging • Michiel Witteveen • P.L.A. Veenhuijzen 
Boosttheworld • Heiny van den Ham Tekst • Lex Maat Grafische Vormgeving

Wij danken alle sponsors en individuele donateurs 
voor hun bijdragen en support!
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Informatie, website, brochure
Meer weten over Izingane Happy Foundation? Stuur een mailtje naar 
info@izingane.nl, bel 06 21 806 708 of ga naar www.izingane.nl.

Reisverslag Linda Verdiesen
’’Een week lang reis ik samen met Lonie in Zuid-Afrika voor Izingane. 
Een week met een volle, zeer gevarieerde agenda.’’

Elke dag komt de informatie die Lonie me in het afgelopen jaar gaf meer tot 
leven. De warme contacten van Lonie, het uitgangspunt van Izingane in de 
praktijk, een duidelijk beeld bij de samenwerkende organisaties, een gevoel 
bij de projecten en meer begrip van de complexe dynamiek tussen verschil-
lende bevolkingsgroepen in deze omgeving. 

Ik ben enthousiast over de organi-
saties waar Izingane mee samen-
werkt: ze hebben een krachtige 
visie, goed doordachte educatieve 
programma’s, zijn sterk georgani-
seerd, doelgericht, hebben zeer 
capabele en toegewijde mensen 
die inspireren en een groot bereik 
in de gebieden waar ze actief zijn. 

Tijdens de verschillende bezoeken 
aan de projecten zie en voel ik 
steeds sterker waar het allemaal 
echt om draait: kinderen uit arme 
gebieden die dankzij de programma’s 
positieve aandacht, liefde en een 
gezonde maaltijd krijgen, en 
spelenderwijs gestimuleerd worden 
om te leren, om zich te ontwikkelen. 
De projecten bieden hun veiligheid,

rust, plezier, een betere gezondheid en bovenal het gevoel dat ze trots 
mogen zijn op wie ze zijn! Want vooral dát vind ik hartverwarmend om te 
merken, temeer omdat het contrast met de omstandigheden waarin de 
kinderen opgroeien vaak groot is. 

Gedurende de reis besef ik hoe bijzonder het is dat ik deze ervaring beleef, 
dat ik naast Lonie kan werken en zij alles wat zij in de loop der jaren zorg-
vuldig heeft opgebouwd met mij deelt. Tegelijk voel ik ook dat het klopt. Het 
gemak in de samenwerking, de blik waarmee wij beiden naar de projecten 
kijken, de moeiteloosheid in de gesprekken met de mensen daar. 

Dit alles geeft mij een enorme drive om mijn kwaliteiten en energie nu hier 
in Nederland te gaan inzetten, zodat we daar in Zuid-Afrika de projecten 
kunnen blijven continueren en straks nog meer kinderen kunnen laten 
deelnemen aan de programma’s!
                                                                                              Linda Verdiesen

Maatwerk
Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt: 

wij zijn onze sponsors en donateurs zeer dankbaar. 
In overleg kunnen we uw bijdrage inzetten voor een 

specifiek doel of project. 
Maatwerk dus, waarmee uw bijdrage heel 

persoonlijk wordt!


