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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.
Zuid-Afrika is een prachtig land, met grote contrasten. Aan de ene kant
de welvaart in de grote steden, aan de andere kant de armoede, de vaak
uitzichtloze situaties, waar helaas veel kinderen de dupe van zijn.
Hoopgevend zijn de prachtige kinderprojecten die we onlangs hebben bezocht.
Projecten, geleid door sterke vrouwen die zich meer dan 100% inzetten om
het cirkeltje waarbinnen zij hun project leiden te doorbreken, en net dat
beetje meer te bereiken. Het is bijzonder om te kunnen helpen, luisteren en
adviseren. En dankzij u, de sponsors en gulle gevers,
ook financiële steun te kunnen bieden om bijzondere kinderprojecten te helpen een stap vooruit te
maken en de kinderen weer een kans te geven voor
de toekomst.
Namens het bestuur van Izingane Happy Foundation heel veel dank! Wij hopen op uw steun te mogen
blijven rekenen.
Lonie Vles – Rosenmöller

Projecten die we financieel hebben gesteund
In onze eerste Update hebben wij projecten gepresenteerd, die Izingane
Happy Foundation financieel wilde ondersteunen. We zijn blij dat we dat
dankzij uw giften, hebben kunnen doen!
Een overzicht van gerealiseerde bijdragen:
Malomanya Care Centre - Limpopo
Fornuis, keukengerei, borden, bekers. Daardoor kan in het drop-in centrum
dagelijks een warme maaltijd worden bereid en verstrekt aan de meest
kwetsbare kinderen.
Sizani Abampofu - Mpumalanga
Maandelijkse voedselhulp voor Gogo en haar 9 jonge kleinkinderen, die leven
in extreme armoede.
Olievenhoutbosch Centre for Disabled Children - Gauteng
Tafels en stoeltjes voor het kleuterschooltje, zachte ligmatten voor de gehandicapte kinderen. Motivatietraining voor de teachers, met tools om de
gehandicapte kinderen beter en gerichter te kunnen helpen.
Umvoti Mobile toy library - Kwazulu Natal
Nieuw spelmateriaal en boeken; stoelen en tafel om aan te werken.
Mbuba project - Kwazulu Natal
Schooluniformen, warme kleding en dekens voor een zwakke Granny en
haar kleinkinderen die zij verzorgt.

Projecten die we onlangs hebben bezocht…
In april jl. hebben we een aantal nieuwe én bekende kinderprojecten
bezocht. Want advisering houdt niet op na een eerste bezoek. Wij zijn niet
alleen nieuwsgierig hoe het gaat, maar volgen ook nauwgezet de operationele en financiële stappen en verslagen.

…. en graag financieel willen (blijven) steunen
1. Atteridge - Gauteng - Project Mama Maria
Nabij Pretoria. Hier wonen zo’n 500.000 mensen,
merendeels in armoedige shacks. Er heerst een negatieve sfeer (armoede, criminaliteit, werkeloosheid)
en van ontelbare kinderen zijn de ouders overleden
of verdwenen. Maria, met haar grote hart, vangt
dagelijks tientallen weeskinderen op na school.
Ze helpt met huiswerk en geeft ze advies, liefde en
aandacht. Geld voor eten is er nauwelijks, slechts
twee maaltijden per week. Izingane Happy Foundation wil graag zorgen dat de kinderen dagelijks een
gezonde sandwich krijgen, en een keer per week een
warme maaltijd.
2. Nourish - Sigagule Village/Acornhoek - Limpopo
Nabij Kruger Park, in een zeer arm, dichtbevolkt en droog gebied, is in
samenwerking met de lokale chief een bijzonder project gestart. Het omvat
vele aspecten, zoals het verbouwen van groente en het creëren van werkkansen voor moeders en grannies. Indrukwekkend is ook het naschoolse
kinderopvangprogramma, waar nu ca. 60 zeer kwetsbare, jonge kinderen
worden opgevangen. Hun aantal groeit echter wekelijks. In samenwerking
met het project zou Izingane Happy Foundation de kinderen graag dagelijks
eten willen geven (natuurlijk ook uit de eigen tuin) en een voedingsschema
opzetten. Dat is echt dringend nodig…

3. Malomanya Care Centre Limpopo
Een 2.500 liter watertank is hier
broodnodig. Met veel geluk is er nu
twee keer per week water. Dankzij
deze tank (die gevuld kan worden
op dagen dat er water is en natuurlijk met regenwater) kan ook gestart
worden met de aanleg van een
groentetuin, waarin moeders
en kinderen van het project zullen
meewerken.

Speciale
donatie!
Huisarts
Jan van Asma
doneerde de helft
van zijn
afscheidscadeau,
€ 5.000,aan Izingane.

4. Olievenhoutbosch Centre for Disabled Children - Gauteng
De gehandicapte kinderen maken armbandjes, die verkocht worden bij
Natuurlijk! aan de Marktstraat in Naarden-Vesting. Kwalitatief goed, de
materialen (behalve de kraaltjes uiteraard) zijn meegenomen uit Nederland.
Het is ontroerend om te zien hoe geconcentreerd de kinderen werken en
met hoeveel plezier. Daarnaast zou Izingane Happy Foundation graag meer
stimulatie-speelmateriaal voor de gehandicapte kinderen willen financieren,
zodat zij zich breder kunnen ontwikkelen.

Met deze donatie
hebben wij
vijf projecten
kunnen helpen!
Heel veel dank!

Gooiland
Computers
Namens Gooiland Computers
uit Naarden mochten we
een laptop overhandigen
aan Eunice, een veelbelovende studente uit een van
de armste delen van ZuidAfrika. Om in aanmerking
te komen voor deze laptop,
heeft zij een motivatiebrief
geschreven die iedereen
overtuigde.
Dank Gooiland Computers
voor dit prachtige initiatief!

Izingane Happy Foundation steunen?
Natuurlijk willen wij zo veel mogelijk kinderprojecten steunen, ook
financieel. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Alvast veel dank!
Ons rekeningnummer is
NL71 SNSB 0927 4717 52
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status

Meer informatie?
Wij komen graag bij u langs om te vertellen over het werk van Izingane
Happy Foundation, de projecten die wij financieel steunen en onze toekomstplannen. Stuur een mailtje of bel naar:
info@izingane.nl, 06 21 806 708, www.izingane.nl

Donateurs
Wij danken alle sponsors en donateurs
voor de waardevolle bijdragen en adviezen:
J. van Asma, arts • DPA Professionals • Michiel Witteveen
Gooiland Computers • Heiny van den Ham Tekst
Lex Maat Grafische Vormgeving • Poopy Cat • Drukkerij Imprimo

