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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.
Met veel plezier - en
trots - kijken wij terug
op de bereikte resultaten in het eerste jaar
van Izingane Happy
Foundation. Het afgelopen jaar hebben wij
vele projecten bezocht.
Wij hebben geluisterd,
veel kinderen ontmoet,
armoede gezien,
meningen uitgewisseld,
advies en ondersteuning geboden. En het
was bijzonder. Heel bijzonder, omdat wij samenwerkten met geweldige
organisaties en liefdevolle mensen, die dag en nacht klaarstaan voor de
vele kwetsbare kinderen. Natuurlijk blijven wij al deze projecten adviseren
en helpen. In deze Update geven wij u niet alleen een overzicht van wat wij,
mede dankzij uw financiële steun, hebben kunnen realiseren in de afgelopen
6 maanden. Wij presenteren ook een aantal schrijnende, nieuwe projecten,
die wij recentelijk hebben bezocht en zullen gaan ondersteunen.
Namens het Bestuur van Izingane Happy Foundation wil ik u weer hartelijk
danken voor uw donaties. Wij hopen op u te mogen blijven rekenen!
Lonie Vles - Rosenmöller

Projecten en resultaten sinds december 2016

Happy Hour

Mama Maria Project in Atteridgeville – Gauteng
Dagelijkse zorg voor 45 jonge weeskinderen, die thuis worden gevolgd en
na school worden opgevangen op het project, waar ze een gezonde maaltijd
krijgen en plezier kunnen maken.

Op 10 december 2016 organiseerden wij de eerste
‘Izingane Happy Hour’ in
het Weegschaal Museum
in Naarden-Vesting. Een
informele, gesponsorde
bijeenkomst. Niet alleen
hebben we onze doelstelling en bereikte resultaten
toegelicht, maar ook onze
ambities en plannen voor
de toekomst gedeeld.

Nourish in Sigagule Village – Mpumalanga
De teachers en vrijwilligers van deze crèche kregen een week training in
Early Child Developing en in zelf speelgoed maken. Voor de kinderen in de
crèche en in de naschoolse opvang is er een dagelijkse maaltijd.

Teenager Project in Qwaqwa – Freestate
Zo’n 100 teenagers hebben deelgenomen aan een mini-kamp met overnachting, waar voorlichting werd gegeven over aids, hygiëne, sociale omgang e.d.
Maar er was ook tijd voor wat vrolijkheid en lekker eten!

Koningsdag
Tijn en Floor van Dijk uit
Utrecht verkochten hun
speelgoed op Koningsdag en besloten de
opbrengst te schenken
aan Izingane. Wat een
geweldig initiatief! Alles
wat zij die dag verdienden, € 96,40, hebben
wij mogen ontvangen.
Heel veel dank Floor
en Tijn!

Teenager Program in Msobotsheni – KwaZulu-Natal
Opvang na school, waar kinderen een lekkere sandwich krijgen, spelletjes
doen en huiswerk maken. Op zaterdagen wordt een speciaal programma
georganiseerd.
Khulakahle Crèche in Nseleni – KwaZulu-Natal
Inrichting van het klasje, aanschaf lesmateriaal en spelletjes, training en
begeleiding van de teacher en dagelijks een gezonde sandwich en vruchtensap voor de kinderen.

Projecten die we onlangs hebben bezocht en geadviseerd…
In maart en april jl. bezochten wij verschillende kinderprojecten waar wij
mee samenwerken, om de resultaten te bespreken en nieuwe plannen uit
te stippelen. Ook hebben we enkele nieuwe projecten bezocht in de Eastern
Cape en KwaZulu-Natal.

… en die we graag financieel willen (blijven) steunen

Nourish in Sigagule Village – Mpumalanga
Izingane blijft het voedselprogramma voor de naschoolse opvang en de
crèche steunen. Binnenkort wordt met onze steun de crèche uitgebreid met
een overdekt, simpel, aangrenzend buitenklasje. Dit is hard nodig want het
klasje in de container is te klein voor de vele kinderen.
Mama Maria Project in Atteridgeville – Gauteng
Wij blijven dit project steunen. Niet alleen met maaltijden voor de kinderen
(zie hiervoor, resultaten), maar ook met een kleine vergoeding aan de twee
vrijwilligers die Mama Maria al jarenlang dagelijks bijstaan.
Teenager Program in Msobotsheni – KwaZulu-Natal
Dagelijks na school komen kinderen en teenagers naar dit project. Niet alleen voor een gezonde sandwich en vruchtensap, maar ook voor hulp bij hun
huiswerk, om spelletjes te doen of
hun verhaal kwijt
te kunnen. Ook op
zaterdag, want het
is zó nodig deze
groep uit dit uitgestrekte rurale gebied te blijven volgen en te motiveren.

Masisizane Crèche in Emondlo Vryheid – KwaZulu-Natal
Bij de Masisizane Crèche in ruraal KwaZulu-Natal worden dagelijks heel veel
jonge kinderen en baby’s opgevangen. Ze krijgen eten, aandacht en leren
spelenderwijs. Er is nauwelijks speelgoed, maar ruim voldoende liefde en
passie! Met hulp van Izingane wordt hier een watertank geplaatst en kan
een begin worden gemaakt met het verbouwen van eigen groente. Ook
worden er matrasjes gekocht, zodat de kinderen in de koude winter niet op
de grond hoeven te slapen.

Geen strijkstok, maximale transparantie

Financieel bijdragen?

Izingane Happy Foundation hecht grote waarde aan transparantie.
Wij zijn een kleine stichting, zonder vaste overhead, zonder kantoorkosten, zonder betaald personeel. Advieswerk wordt gratis verricht,
bestuur en medewerkenden zijn allemaal vrijwilligers die alleen voor
concreet gemaakte kosten (soms) een minimale onkostenvergoeding
ontvangen. Zo garanderen we dat giften en donaties maximaal aan
projecten kunnen worden besteed. In onze jaarrekening vindt u de
feiten en cijfers.

Natuurlijk wil Izingane Happy Foundation zoveel mogelijk kinderprojecten
steunen. Met advies, maar 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

Contact
Meer weten? Sponsor worden? Neem gerust contact op:

Natuurlijk praten we u regelmatig bij over onze activiteiten, projecten
en resultaten, de mensen achter Izingane, de plannen et cetera.
Kijk hiervoor op onze website, lees de (gesponsorde) Update of ga naar
onze Facebookpagina.
Heeft u vragen? Bel of mail ons, ook voor een afspraak!

Izingane Happy Foundation
Pastoorstraat 5, 1411 SC Naarden-Vesting
06 218 067 08 (Lonie Vles-Rosenmöller)
info@izingane.nl www.izingane.nl
Drukwerk: Drukkerij Imprimo, Bussum

Teenager Syiabathanda Program in Matimatolo – KwaZulu-Natal
Izingane Happy Foundation is in samenwerking met een lokale organisatie
een teenagerproject gestart, met sport en spel en een gezonde maaltijd voor
kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Het doel is om deze ook vaak kwetsbare
groep beter te begeleiden en voor te bereiden op hun toekomst. De resultaten zijn positief en met onze hulp zal het programma worden uitgebreid.
Sgedlane Settlement –
KwaZulu-Natal
De leefomstandigheden zijn hier
schrijnend. Geen drinkwater, alleen
water dat uit de vervuilde rivier
wordt gehaald, armoede, grote
werkeloosheid, ziekte. Heel veel
kinderen gaan niet naar school:
die is te ver weg en er is nauwelijks
geld voor transport. Wij maakten
een plan van aanpak, en zullen
onder andere een grote 10.000 liter
watertank plaatsen (en maandelijks
vullen) en goten om het regenwater
op te vangen.

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.

Brochure
Wij zijn blij met onze prachtige Izingane
Happy Foundation brochure!
Veel dank Drukkerij Imprimo in Bussum,
en Lex Maat Grafische Vormgeving en
Heiny van den Ham Tekst in Naarden.
Vanaf het eerste moment hebben zij
ons belangeloos geholpen met de
realisatie van de Updates en andere
Izingane informatiemiddelen.
Wilt u zelf een brochure ontvangen of
een aantal brochures om ons te helpen
de vriendenkring van Izingane
te verbreden, stuur dan een mailtje
naar info@izingane.nl

Bestuur
Anke Mulder, voorzitter • Karel Knol, penningmeester • Algemeen bestuurslid 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 • Amsterdam Software • T & A
Sophie Rosenthal Vereeniging • Lucendi Foundation • Michiel Witteveen
Drukkerij Imprimo • Lex Maat Grafische Vormgeving
Heiny van den Ham Tekst • Poopy Cat
Wij danken alle sponsors en individuele donateurs voor hun bijdragen en support!

