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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.
Het is alweer december en wij kijken uit
naar de tweede gesponsorde Izingane
Happy Hour op 17 december in het
Weegschaal Museum in Naarden-Vesting.
De perfecte gelegenheid om uitgebreid
met u bij te praten over het afgelopen
jaar en onze plannen voor 2018!
Er is weer veel gebeurd en bereikt.
Onlangs hebben wij een indrukwekkende
reis gemaakt en kinderprojecten waar
wij mee samenwerken bezocht en - ook
financieel - verder kunnen helpen. Het
is geweldig om te zien dat onze interventies werken. De projecten zijn sterker
geworden, wat ook terug te zien is in de ogen van de vele kwetsbare kinderen…
Maar we zijn er nog lang niet. Er valt nog zoveel te doen en we willen graag
verder, met uw steun.
Namens het bestuur van Izingane Happy Foundation wil ik u hartelijk danken voor al uw donaties in 2017. Wij hopen op u te mogen blijven rekenen in
2018!				
Lonie Vles - Rosenmöller

Teenager Program Msobotsheni in Weenen - KwaZulu-Natal
Een jaar geleden startten wij met partnerorganisatie TREE het naschoolse
teenagerprogramma in dit verafgelegen deel in KZN. En het is succesvol.
Er komen heel veel teenagers voor hulp met huiswerk, maar ook om te
(leren) schaken, scrabble spelen, sporten en voor een gezonde sandwich,
ook op zaterdag!

Van het project Nourish in
Sigagule ontvingen wij een
Award als dank voor onze
inzet en hulp aan het project.
Een enorme eer; wij zijn er
heel blij mee!

De projecten: een overzicht
Sgedlane Settlement - KwaZulu-Natal
Prachtig om te zien wat hier al is gerealiseerd. Watertanks met schoon water,
gezonde pap voor de kinderen ’s morgens en de start van een grote groentetuin. Echter, kinderen die opgroeien in
schrijnende armoede, ziektes, nauwelijks
onderwijs en dagelijks honger - het blijft
helaas de realiteit. Met partnerorganisatie Letcee gaan we o.a. starten met het opvangen van de jongste kinderen
en zorgen dat ze dagelijks, ook in het weekend, gezond eten krijgen.

Durban Refugee Centre - KwaZulu-Natal
Al een jaar helpen wij dit project in het arme, achtergestelde deel van Durban
met adviezen om het leven van vele kansarmen te verbeteren. Voor heel
veel kinderen en hun
families is het leven met
discriminatie, ziektes en
schrijnende armoede
uitzichtloos. Het project start binnenkort,
met onze hulp, met een
Play Group waar jonge
kinderen kunnen leren,
spelen en gezond eten
krijgen. Izingane zorgde
dat Maria en Bernie
uit Congo een training
krijgen en het klasje
gaan leiden; voor hen
een unieke kans.
Wij blijven het project
nauwlettend volgen en
bijstaan.

Mama Maria Project in Atteridgeville - Gauteng
Het gaat goed met dit project, waar dagelijks 45 jonge weeskinderen
worden opgevangen. Met onze steun is het team uitgebreid met Philady, die
de kinderen vooral helpt met huiswerk en motiveert hun school af te maken
- zodat ze weer echt een toekomst hebben!
Perfect Teens Club Mathabatha - Limpopo
Een keer per maand wordt voor de teenager-meisjes uit alle hoeken van dit
zeer uitgestrekte gebied een weekend georganiseerd. Het doel is natuurlijk
plezier maken, maar er worden ook naailessen gegeven, er is eten en aandacht voor voorlichting en algemene hulp.
Masiszane Créche in Edmondlo Vryheid - KwaZulu-Natal
Fantastisch om de geplaatste grote watertank te zien, evenals de groentetuin die met onze steun is gerealiseerd. De kinderen eten ervan! In het
schooltje valt nog veel te verbeteren en daar wordt met onze ondersteuning
en adviezen hard aan gewerkt.
Nourish Crèche in Sigagule Village - Mpumalanga
Met steun van Izingane is er in het eerste jaar veel gebeurd: van recentelijk het plaatsen van een ECO toilet tot uitbreiding van de crèche met een
buitenklasje, waardoor meer kinderen kunnen worden toegelaten. Wij blijven
het project steunen, financieel, als klankbord en met praktische adviezen.

Olievenhoutbosch Disabled Centre and Pré School - Gauteng
Het project in het arme Olievenhoutbosch, waar 22 (zwaar) gehandicapte
kinderen de klas delen met gezonde kinderen, heeft zoveel bereikt. Niet alleen door financiële support, maar zeker ook dankzij doorzettingsvermogen
en creativiteit.

Website, brochure, meer informatie
Meer weten? Bel ons, bekijk onze vernieuwde website op www.
izingane.nl of lees onze kleurrijke brochure. Vraag gerust ook wat
extra exemplaren aan om te verspreiden en help ons de vriendenkring
van Izingane Happy Foundation verder te verbreden. Stuur een mailtje
naar info@izingane.nl of bel 06 21 806 708.

Zikode Day Care and Pré School Squatter Camp Lindelani – Gauteng
(nieuw project)
In de criminele sloppenwijk van Lindelani bij Johannesburg startte Ruth
11 jaar geleden haar project. Dagelijks komen er 47 jonge kinderen, ook
baby’s, naar het ‘schooltje’ in drie eenvoudige hutjes. Er is nauwelijks speelruimte, maar de kinderen zijn hier veilig, leren en krijgen eten. De zorgzame
liefde van Ruth voor de kinderen is overal voelbaar. Een bijzonder project,
dat Izingane gaat steunen met dagelijks fruit, educatief speelgoed en verbetering van de hygiëne.

Sponsors
DPA Professionals • Gooiland Computers • Amsterdam Software • T & A
Sophie Rosenthal Vereeniging • Lucendi Foundation • Michiel Witteveen
P.L.A. Veenhuijzen • Lex Maat Grafische Vormgeving
Heiny van den Ham Tekst
Wij danken alle sponsors en individuele donateurs
voor hun bijdragen en support!

Drukwerk Imprimo Bussum

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 € 5,- kunnen we al zoveel verschil maken voor de kinderen.
Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

