
Izingane Happy Foundation heeft in de loop van haar 4-jarig bestaan al 
veel projecten mogen adviseren, begeleiden en financieel ondersteunen. 
Met sommige projecten werken we vrijwel vanaf dag één samen. Hierbij 
een greep uit de projecten. Op onze website vindt u het hele overzicht.

Zikode Daycare and Preschool 
- Lindelani Squatter camp 
(Gauteng)
Ruim 2 jaar steunen wij Zikode met 
het dagelijkse voedselprogramma, 
adviezen en training op maat. Ruth en 
haar team staan voor een uitdagende 
taak: dagelijks komen 36 kinderen tussen de 1 en 5 jaar naar het Zikode-
klasje dat is gehuisvest in een zinken shack van zo’n 35 m2, zonder ramen 
en met maar één deur.

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 9 December 2019

Tweemaal per jaar bezoeken wij onze 
projecten in Zuid-Afrika. Natuurlijk 
checken we dan uitgebreid of de 
financiële steun is uitgegeven zoals 
afgesproken, maar daarnaast kijken, 
luisteren en delen wij. Daar nemen 
we echt de tijd voor en dat is ook 
nodig. Want er gebeurt veel op onze 
projecten. Vaak is de voortgang 
positief, maar soms ook negatief. 
Izingane biedt dan een luisterend 
oor en adviezen om samen met het 
project een weg te vinden om verder 
te gaan en soms ook nieuwe wegen in 
te slaan. Dat zijn (h)eerlijke gesprek-
ken! In Makushane bij Phalaborwa 
(Limpopo) zijn we recent gestart met het project Bonolong. Hier gaan we 
een crèche, kleuterschooltje, naschools-teenagerprogramma en een klein 
trainingscentrum met groente-tuin realiseren. Eind januari gaat het open. 
Tijdens de gesprekken die wij hiervoor voerden, werden wij geraakt door 
een opmerking, die perfect de visie en werkwijze van Izingane onderschrijft: 
You can’t make a chicken farm with a plot and lots of chickens, you start 
with two...’  Wij denken - en ervaren - dat deze aanpak in Zuid-Afrika de 
meest effectieve is. We zijn u, sponsors en donateurs, heel dankbaar voor 
uw bijdragen en adviezen en hopen ook in 2020 op u te mogen rekenen!          
Lonie Vles - Rosenmöller

In the spotlight: 
(ODO) Olievenhoutbosch
Disabled Organization
In het arme, dichtbevolkte Olie-
venhoutbosch tussen Johannes-
burg en Pretoria startte Dinah 
Sekese na de dood van haar ge-
handicapt geboren vierde kindje, 
dochtertje Kgaladi, in 2007 dit 
project. Haar enorme verdriet 
motiveerde Dinah om een organi-

satie te starten waar gehandicapte 
kinderen worden opgevangen. 
Zij wilde een verschil maken, want 
er was - en is - geen plek waar je 
naartoe kunt met een gehandicapt 
kind. Nu, 12 jaar later, is het project 
uitgegroeid tot een centrum waar da-
gelijks 150 kinderen komen, waarvan 
70 gehandicapte of ‘special needs’ 
kinderen. De groei ging niet vanzelf: 
Dinah en haar team zijn creatief en 
startten met activiteiten die inkom-

sten genereren, zoals een geweldige 
groentetuin, het maken van kralen 
armbandjes en speciaal speelgoed 
voor gehandicapte kinderen en de 
verkoop van tweedehandskleding. 
Ondanks dat meer dan de helft 
van de kinderen geen of nauwelijks 
schoolgeld betaalt en het project 
geen financiële overheidssteun krijgt, 
blijft Dinah vechten. De kinderen 
krijgen dagelijks gezond eten en als er geld is vers fruit. Elk jaar komt er een 
klasje bij, want de kinderen worden groter. Naast de crèche en het kleuter-
schooltje is er nu een Grade R, Grade 1 en (vanaf januari) Grade 2 klasje. 
Voor ‘special needs’ kinderen is er geen alternatief. Maar hier in de klasjes 
zitten gezonde en minder gezonde kinderen bij elkaar en leren samen! 

Projecten

ACFS Community Education and Feeding Scheme - 
Soweto (Gauteng)
Dagelijks geeft ACFS bijna 14.000 kwetsbare kinderen na school een maal-
tijd. Maar ze wilden de kinderen méér bieden. Met hulp van Izingane konden 
in Soweto 2 Teenage Girls Clubs worden gestart. Opgroeien in een gebied als 
Soweto is voor meisjes moeilijk. Verkrachting, misbruik, teenager zwanger-
schappen - het komt helaas te vaak voor. Zo’n 50 meisjes tussen 10 en 15 
jaar volgen hier nu dagelijks een uiteenlopend programma. En minstens zo 
belangrijk: er wordt ook plezier gemaakt!



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 bijvoorbeeld € 5,- kunnen we al een groot verschil maken. 
Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52  
In overleg kunnen we uw bijdrage ook inzetten voor een specifiek doel/
project. Zo wordt uw bijdrage heel persoonlijk! Izingane Happy Foundation 
heeft de ANBI status.

Sponsors
• Amsterdam Software • Blokker • Gooiland Computers 
• Michiel Witteveen • Contribute Foundation • Boosttheworld
• T & A België • Sophie Rosenthal Vereeniging
• Heiny van den Ham Tekst • Lex Maat Grafische Vormgeving

Wij danken alle sponsors en individuele donateurs 
voor hun bijdragen en support! D
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Meer informatie, 
Jaarverslag 2018, 
website
Meer weten over Izingane 
Happy Foundation en 
onze projecten? Interesse 
in ons Jaarverslag? Mail 
naar info@izingane.nl, bel 
06 21 806 708 of kijk op 
www.izingane.nl, Facebook 
of Instagram.

Nourish - Sigagule/Hoedspruit (Limpopo)
Naast de goedlopende crèche, waarvan Izingane het dagelijkse voedselpro-
gramma ondersteunt en het schoolgeld voor een aantal kinderen betaalt, 
helpen wij Nourish om het naschoolse programma uit te bouwen. Kinderen 
komen hier dagelijks om Engels te leren, voor hulp bij hun huiswerk, maar 
ook voor aandacht en eten. Nourish leert hen veel over de natuur en in 
dit gebied, grenzend aan Kruger Park, is ‘stropen’ uiteraard een belangrijk 
onderwerp.

Het Izingane PAP Project
Het PAP project is een initiatief van Izingane, waarin wij samenwerken 
met Nourish om de 6 crèches van het RISE ECD Outreach programma van 
goede pap te voorzien. De crèches ontvangen van een Zuid-Afrikaanse 
stichting een supplement met alle nodige mineralen en vitamines. Om het 
supplement optimaal te laten werken, moet het gegeven worden met pap 
van goede kwaliteit. En daar had de crèche het geld niet voor. Met steun van 
Izingane krijgen de kinderen nu elke morgen hun voedzame pap. Maande-
lijks worden ze gewogen en gemeten, en als groei achterblijft worden ze 
doorverwezen naar de kliniek.

Letcee Sgedlane Project - Greytown (KwaZulu Natal)
Ons eerste bezoek aan Sgedlane Settlement was een schok. We zagen ar-
moede, ziekte, kinderen die niet naar school gingen. Izingane plaatste direct 
een watertank met schoon water, want er was alleen de vervuilde rivier. Nu, 
enkele jaren later, is er een crèche/kleuterschooltje in een container, een
grote moestuin en is de hygiëne sterk verbeterd. Tegenwoordig komen dagelijks
ook 10 kleuters uit de nabijgelegen Red Bricks Settlement naar het schooltje.

Dalton Preschool - Durban (KwaZulu Natal)
In de absolute ‘no-go area’ Dalton, in downtown Durban, groeien ook kinde-
ren op. Om hen te kunnen opvangen is een aantal jaren geleden een kleuter-
schooltje gestart. Zo’n 20 jonge kinderen krijgen hier dagelijks gezond eten, 
aandacht en liefde. 
Ze groeien op in een ellen-
dige omgeving, maar het
schooltje biedt een oase
van rust en het is gewel-
dig om te zien hoe de 
kinderen spelenderwijs 
leren en zich ontwikkelen.


