
Financieel bijdragen?
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:

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

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.

Drukwerk: Drukkerij Imprimo, Bussum

Geen strijkstok, maximale transparantie
Izingane Happy Foundation hecht grote waarde aan transparantie. 
Wij zijn een kleine stichting, zonder vaste overhead, zonder kantoor-
kosten, 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 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!



Wie zijn wij?
Izingane Happy Foundation is opgericht in 2015 om jonge, (kans)arme 
kinderen in Zuid-Afrika te helpen. Hoe? Door bestaande, kleinschalige, 
lokale projecten te ondersteunen met effectieve adviezen en financiële 
middelen. 

Alweer een foundation? Voegt dat iets toe? 
Ja, absoluut. Want Izingane steunt alleen bestaande - geregistreerde, 
corruptievrije, financieel zorgvuldig verantwoorde - projecten. 
Vanuit de overtuiging én ervaring dat juist de details en het vullen van 
kleine ‘gaps’ in lopende projecten voor de kinderen een wereld van 
verschil kunnen maken. 

We richten ons vooral op kleinschalige, liefdevolle, veelal rurale projecten 
van initiatiefrijke vrouwen uit de community, die de meest kwetsbare 
kinderen (in Zulu-taal: Izingane) helpen en opvangen. 

Minimale middelen, maximaal resultaat
Izingane werkt samen met bestaande kinderprojecten: geweldige 
organisaties en liefdevolle individuen die dag en nacht klaarstaan voor 
de vele kwetsbare kinderen. We staan de projecten bij met adviezen 
en geven ze een financieel duwtje in de rug om een volgende stap te 
maken. Enkele voorbeelden:

•	 Het	ondersteunen	van	lokale	initiatieven	van	vrouwen	die	kinderen
 opvangen, onder meer door het inrichten van simpele crèches: de   
 aanschaf van stoeltjes, matrasjes, (les)materialen en/of speelgoed   
 om de kinderen te stimuleren.
•	 Het	opzetten	van	voedselprogramma’s	voor	opvangprojecten,	
 zodat de kinderen niet met honger naar huis gaan.
•	 Het	initiëren	en	opstarten	van	groentetuinen,	het	plaatsen	van
 watertanks, het inrichten van simpele kookplekken, met een fornuis,   
 keukengerei, borden, etc.
•	 De	aanschaf	van	schooluniformen.

Steun & advies op basis van gelijkwaardigheid
Izingane geeft kleinschalige projecten financiële steun en 
advies. Maar de beste resultaten worden niet geboekt met 
‘liefdadigheid’ of ‘even vertellen hoe het moet’. Daarom voeren 
we open, eerlijke discussies met de prachtige mensen die de 
projecten en initiatieven zo liefdevol leiden. We werken met 
hen samen op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor 
lokale normen en waarden. Uiteindelijk levert dat het grootste 
commitment op. Zo wordt 1+1 niet 2, maar 3 of zelfs 4!

Izingane: het Zulu-woord voor ‘kinderen’ 
Weeskinderen die soms door oma’s, broertjes of zusjes worden 
verzorgd, maar vaak gewoon aan hun lot worden overgelaten…
Zieke of gehandicapte kinderen die medische zorg of een zinvolle 
tijdsbesteding nodig hebben... 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...

•	 Het	opzetten	van	(voorlichtings)programma’s	voor	teenagers.	
•	 Training	en	scholing	van	teachers	en	crècheleidsters,	zodat	
 ‘opvang’ kan uitgroeien tot ‘onderwijs’.

Voor meer voorbeelden, actuele projecten en bereikte resultaten, ga 
naar onze Facebookpagina, kijk op www.izingane.nl of vraag onze 
nieuwsbrief Update aan.


