
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 3 December 2016

Onvergetelijke indrukken
Met enkele sponsors* hebben we verschillende projecten bezocht. In Sigagule, 
een dorpje in de buurt van Hoedspruit Krugerpark, woonden we de opening 
bij van een crèche die is gerealiseerd met financiële steun van Gooiland 
Computers uit Naarden. Een omgebouwde container, vrolijk beschilderd, 
waar dagelijks 25 jonge kinderen worden opgevangen. Ze kunnen er spelen, 
worden gestimuleerd, krijgen ’s ochtends een bordje pap en voor ze naar 
huis gaan een gezonde, warme maaltijd. De opening met dans, muziek, toe-
spraken en eten voor ruim 200 kinderen was een onvergetelijke gebeurtenis! 

*Orhan Halici en zoon Emre van Gooiland Computers en sponsors van het 
eerste uur Jan en Dienke van Asma reisden (op eigen kosten) mee.

Projecten en resultaten sinds mei 2016

Nourish in Sigagule Village - Mpumalanga
•	 Dagelijkse	maaltijd	voor	kinderen	in	het	naschoolse	programma.
•	 Elektriciteit	doorgetrokken	naar	de	bibliotheek,	waar	kinderen	na	school-	
 tijd komen, o.a. om Engels te leren.
The Barracks in Greytown - KwaZulu-Natal
•	 Noodhulp	voor	droogteprobleem:	aanschaf	grote,	tweede	watertank	voor		
 dit centrum waar ruim 100 kinderen dagelijks worden opgevangen. 
Lenyenye project - Mpumalanga
•	 9	kinderen	konden	niet	naar	school,	omdat	ze	geen	(verplicht!)	school-
 uniform hadden. Izingane zorgde voor uniformen, trainingspakken, 
 schoenen en rugzakjes.
Mama Maria Project in Atteridgeville - Gauteng
•	 Dagelijkse	naschoolse	opvang,	een	maaltijd,	aandacht	en	plezier	voor	
 45 jonge weeskinderen die met hun Gogo (oma), broertjes of zusjes leven.
Olievenhoutbosch Disabled Centre and Pré School in Olievenhoutbosh
- Gauteng
•	 Teachers	en	vrijwilligers	kregen	een	week	training,	o.a.	in	het	stimuleren		
 van gehandicapte kindjes, maar ook in zelf speelgoed maken. 
 Alle - terecht trotse - deelnemers ontvingen een certificaat!
Gesponsorde pallet KwaZulu-Natal
•	 In	samenwerking	met	Koeka	(babykleding),	Pakkettenfabriek,	
	 VS	Logistics	en	Yunit	is	een	pallet	baby/kinderkleding,	dekens	en	truien		
 gestuurd aan 2 kinderprojecten in KwaZulu-Natal. 

Projecten die we graag willen (blijven) steunen

Sinds de vorige Update in mei is er
weer veel bereikt. We zijn net terug 
van een indrukwekkende reis en 
hebben verschillende kinderprojec-
ten in Zuid-Afrika kunnen onder-
steunen. Met raad én daad. Want 
naast onze adviezen, vult een finan-
cieel duwtje in de rug van bestaande, 
kleinschalige projecten vaak juist 
die kleine gaps, die voor (kans)arme, 
kwetsbare kinderen een wereld van 

verschil maken. In deze Update vertellen we u over de behaalde resultaten 
en presenteren we nieuwe projecten die we financieel willen steunen. Zonder
uw hulp zou dit niet mogelijk zijn. Wij hopen dan ook op u te mogen blijven 
rekenen.	Namens	het	bestuur	van	Izingane	Happy	Foundation	heel	veel	dank!																								

Lonie Vles - Rosenmöller

Samen bezochten wij ook het Olievenhoutbosch Centre for Disabled Child-
ren en het Mama Maria project in Atteridgeville. Beide projecten maakten 
diepe indruk. Geweldig om te zien wat er daadwerkelijk met steun van 
Izingane is verbeterd! 

Qwaqwa project - Freestate
In dit voormalig thuisland wonen zo’n 500.000 mensen, vaak in zeer arme 
omstandigheden. Het project zet zich met hart en ziel in voor de opvang 
van kleine kinderen, die weer lachen en hoop hebben. Met onze hulp wordt 
ook voor 102 teenagers een mini-kamp (met 1 overnachting) georganiseerd, 
waar	voorlichting	(aids,	hygiëne,	sociale	omgang)	wordt	gegeven,	maar	
zeker ook tijd is voor vrolijkheid! 



Khulakahle Crèche - Nseleni - KwaZulu-Natal
Khulakahle betekent ‘grow well’. Maar de kleine crèche, waar 25 kinderen 
tussen	0	en	5	jaar	dagelijks	komen,	heeft	vrijwel	niets:	twee	bankjes,	wat	
speelgoed.	Gelukkig	is	er	een	geweldige	teacher,	Thuli,	die	de	kinderen	veel	
leert.	Hulp	is	hier	zó	nodig.	Wij	willen	Thuli	begeleiden	en	helpen	met	een	
simpele inrichting, spelletjes, lesmateriaal, maar ook met dagelijks eten en 
drinken voor de kinderen. 

Izingane: ‘kinderen’ in Zulu taal
Weeskinderen die door oma’s, broertjes of zusjes worden 

verzorgd of vaak gewoon aan hun lot worden overgelaten… 
Zieke of gehandicapte kinderen die medische zorg nodig hebben 

of een zinvolle tijdsbesteding... Kinderen die leven in armoede 
en honger hebben… Kinderen die geen onderwijs krijgen, 

omdat de school te ver weg is of simpelweg omdat er 
geen geld is voor het verplichte schooluniform…

Toy Library Syiabathanda - Matimatolo - KwaZulu-Natal
’s Morgens komen wisselende groepjes kleine kinderen, maar na schooltijd 
komen	ook	de	oudere	kinderen	naar	de	Toy	Library	om	spelletjes	te	doen	
en	huiswerk	te	maken.	Op	zaterdag	is	de	library	gesloten,	maar	het	project	
wil graag 2 zaterdagen per maand openblijven om deze groep kinderen te 
helpen, naar ze te luisteren, ze te motiveren en te laten lachen. Izingane wil 
dit initiatief steunen.

Toy Library Msobotsheni - Weenen - KwaZulu-Natal
Weenen:	puur	Afrika,	zeer	uitgestrekt	gebied,	héél	veel	kinderen,	grote	armoede,	
honger	en	uitzichtloosheid.	De	Toy	Library	vangt	de	kleinste	kinderen	al	op.	
Graag willen wij de organisatie ondersteunen, om ook kinderen tussen 12 en 
18 jaar dagelijks na school op te vangen, een sandwich en drinken te geven, 
te helpen met huiswerk, te stimuleren. Het project gaat op enkele zaterda-
gen ook een speciaal programma organiseren om deze groep nog beter te 
begeleiden, te volgen en te helpen. Zo wordt uitzichtloosheid omgebogen 
naar hoop.

Nourish Sigagule Project - Hoedspruit - Limpopo
Izingane	blijft	het	voedselplan	van	dit	project	financieel	steunen:	voor	de	
allerkleinsten in de crèche ’s ochtends pap, ‘s middags een warme maaltijd 
en wat fruit. En voor de kwetsbare kinderen in het naschoolse programma 
een gezonde maaltijd. Het is en blijft hard nodig. 

Mama Maria Project - 
Atteridgeville - Gauteng
Armoede, triestheid, 
werkloosheid en ziektes 
alom. Gelukkig staat 
Mama Maria dagelijks 
klaar om zo’n 45 jonge 
weeskindjes op te vangen. 
Wij blijven het project 
steunen, financieel, 
als klankbord en met 
adviezen.

Bestuur
Anke	Mulder,	voorzitter	•	Karel	Knol,	penningmeester	•	Thomas	Vles
Vincent	Mentzel	•	Lonie	Vles-Rosenmöller

Izingane Happy Foundation steunen?
Wij willen zoveel mogelijk kinderprojecten helpen, ook financieel. 
Helpt	u	mee?	Ons	rekeningnummer	is:		NL71 SNSB 0927 4717 52
Izingane	Happy	Foundation	heeft	de	ANBI	status

Meer informatie?
Stuur	een	mailtje	of	bel:	
info@izingane.nl	/	06	21	806	708	/	www.izingane.nl

Sponsors
• DPA Professionals • Gooiland Computers • T & A • Amsterdam Software 
• Sophie Rosenthal Vereeniging • Drukkerij Imprimo • Lex Maat Grafische 
Vormgeving • Heiny van den Ham Tekst • Poopy Cat • Michiel Witteveen 
• J. van Asma, arts • Koeka • PakkettenFabriek • VS Logistics • Yunit

Wij danken alle sponsors en individuele donateurs 
voor hun bijdragen en support!


