Update 1: December 2015

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.

Eind oktober hebben we de start van onze nieuwe stichting aangekondigd: Izingane Happy Foundation.
In deze Update praten we u bij, want er is inmiddels veel werk verzet. Zo is een vakkundig vijf man/
vrouw sterk bestuur gevormd, dat met veel inzet en enthousiasme aan de slag is gegaan. Tijdens onze
kick-off meeting op 14 februari zult u hen ontmoeten. Ook beschrijven we kort enkele projecten die ik
onlangs heb bezocht en waarvoor we ons – met uw steun – willen inzetten.

In de 11 jaar waarin ik op verschillende manieren heb mogen bijdragen aan ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika, ben ik van het land en de
mensen gaan houden. Een prachtig land, met weliswaar veel armoede en schrijnende situaties, maar voor mij vooral ook een inspirerend land,
met inspirerende mensen en ontmoetingen. Elke keer weer word ik geraakt door de ongelooflijke initiatieven en projecten van bijzondere
mensen, die met veel liefde en soms nauwelijks middelen kleinschalige projecten (bege)leiden om de meest kwetsbare jonge kinderen op te
vangen. Gewoon door ze wat te eten, aandacht of onderwijs te geven. Kinderen die anders verloren zouden zijn voor de toekomst!
Van mijn laatste reis, afgelopen november, ben ik meer geïnspireerd en gepassioneerder dan ooit teruggekomen. Vastberaden om met Izingane
Happy Foundation een verschil te maken. Ik heb weer veel bijzondere, lopende kinderprojecten in plattelandsgebieden bezocht, die ik met
concrete adviezen, een frisse ‘buitenstaandersblik’ of soms gewoon wat compassie en belangstelling heb kunnen ondersteunen om nog sterker,
efficiënter of effectiever te worden. Verschillende van deze projecten worden in deze Update kort beschreven, waarbij we concreet aangeven
waar we ook financiële steun willen bieden. En daar hebben we uiteindelijk ook uw hulp bij nodig. Ik hoop dat we op uw bijdrage mogen rekenen. We zien (en overtuigen) u graag op 14 februari!
Namens het bestuur van Izingane Happy Foundation,
Lonie Vles-Rosenmöller

Uitnodiging 14 februari 2016 om 16.00 uur

Kom naar onze kick-off bijeenkomst op 14 februari 2016 en maak (nader) kennis met Izingane Happy Foundation,
de doelstellingen, actuele projecten en mensen achter deze nieuwe stichting.
Noteer in uw agenda:
Izingane Happy Foundation Kick-off
Gebouw De Hoed, Dortmansplein 1b, Naarden-Vesting

Projecten
Olievenhoutbosch (Gauteng) - Centre for Disabled Children
In het kleuterschooltje worden dagelijks 57 kinderen opgevangen, waarvan 25 (zwaar) gehandicapt. Dinah, zelf moeder van een zoontje met het Downsyndroom, startte de organisatie
in 2007, samen met enkele andere moeders van jonge gehandicapte kindjes, omdat er voor
hen - in dit arme Township bij Pretoria - totaal geen voorzieningen waren. De kinderen worden
van 6 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags opgevangen. Kinderen tot 6 jaar krijgen kleuteronderwijs, de gehandicapte kinderen worden opgevangen tot ze 14 jaar zijn, maar ook oudere
kinderen kunnen blijven komen en leren dan bijvoorbeeld armbandjes maken en hout bewerken. Het werk van de teamleden is zwaar, maar zij doen het ongelooflijk liefdevol. Inkomen is
er nauwelijks, maar alle kinderen krijgen ontbijt en een warme lunch.
Izingane Happy Foundation kan hier met geringe bijdragen veel betekenen. Zo is een praktische training, aangepast aan het niveau van de 7 teachers, een belangrijke stap vooruit:
Niet alleen om het onderwijsniveau te verhogen en de teachers te leren hoe je gehandicapte
kinderen kunt stimuleren in spel, maar ook om zelf gemotiveerd te worden. Verder is er in het
schooltje een tekort aan van alles: matrasjes om op te liggen, stoeltjes, spel- en leermateriaal.

Sizani Abampofu
(Mpumalanga)

Mbuba Project
(KwaZuluNatal)

Deze Gogo (oma) – oorspronkelijk uit Mozambique - leeft
met haar 9 jonge kleinkinderen
en 2 dochters in onvoorstelbare armoede. Er is nauwelijks
inkomen. Directe hulp is dringend nodig en wij stellen voor
om een paar maanden een
voedselpakket van 30 kg, aangevuld met zeep, tandenborstels, tandpasta en dergelijke
aan dit gezin te verstrekken.

Gogo zorgt voor 3 jonge kleinkinderen, hun ouders zijn recentelijk
overleden. De armoede is groot,
inkomen is er nauwelijks. Oma
werkt mee in de groentetuin van
het project, maar heeft geen geld
voor (de verplichte!) schooluniformen, dekens en warme
winterkleren. De winters zijn hier
lang en wij willen het gezin dan
ook helpen met de aanschaf van
kleding en dekens.

Malomanya Care Centre (Limpopo)
Binnenkort wordt een oud gebouwtje opgeknapt, waar dagelijks ruim honderd jonge en kwetsbare kinderen
na schooltijd kunnen worden opgevangen. Ze krijgen hier een maaltijd, de zo dringend noodzakelijke liefde
en aandacht, hulp bij het huiswerk en ze kunnen spelen en sporten.
Izingane Happy Foundation wil het project helpen met enkele noodzakelijke basisaankopen om te kunnen
starten, zoals een fornuis, tafels, stoelen, borden, etc. En liefst ook met (voet)ballen en springtouwen.

Umvoti Mobile Toy Library (KwaZuluNatal)
Een kleine vrachtauto met boeken en speelgoed rijdt dagelijks naar verre, afgelegen bestemmingen,
waarbij elke maand zo’n 12 verschillende locaties worden bezocht en 700 jonge kinderen de mogelijkheid krijgen om te leren en te spelen; letterlijk onder de boom. Na schooltijd komen de oudere
kinderen graag langs, want ook voor hen is er genoeg aanbod om van te leren. Wat zou het fantastisch zijn wanneer met hulp van Izingane Happy Foundation de broodnodige nieuwe boeken, puzzels,
teken- en schilderspullen en spelletjes kunnen worden gekocht.

Financieel bijdragen?
Op de kick-off bijeenkomst vertellen we graag meer over Izingane Happy Foundation
en de voorgestelde projecten.
Wilt u nu alvast financieel bijdragen?
Ons rekeningnummer is:

NL71 SNSB 0927 4717 52

Bestuur
Corinne Jaspers-Hulsbergen - Voorzitter
Karel Knoll - Penningmeester/Secretaris
Vincent Mentzel - Lid
Thomas Vles - Lid
Lonie Vles-Rosenmöller - Lid

Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.
Wilt u meer weten, stuur een mailtje of bel naar:
info@izingane.nl - 06 21 806708 - www.izingane.nl

Sponsors
Dank voor waardevolle bijdragen en adviezen:
Gooiland Computers - Lex Maat Grafische Vormgeving - Heiny van den Ham (tekst) - Wim en Etie Holtes - Drukkerij Lookman - Poopy Cat

