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Hierbij  presenteren wij  het jaarverslag van Izingane

Happy Foundation 2017.

In het tweede jaar van het bestaan van Izingane Happy 

Foundation hebben we een goed vervolg kunnen geven 

aan ons werk in Zuid-Afr ika. 

Het doel van Izingane is om vele kwetsbare kinderen in 

Zuid-Afr ika die in een enorme achterstandsposit ie 

verkeren te kunnen ondersteunen. W ij  zien met veel 

plezier hoe de kinderen en hun begeleiders ter plaatse 

opleven van de hulp van Izingane!

Izingane geeft f inanciële steun aan kinderprojecten in Zuid -Afr ika. Er wordt na 

zorgvuldig overleg een vooraf  bepaald bedrag gegeven voor de aanschaf  van 

bijvoorbeeld een watertank, voor een training van begeleiders ter plaatse, voor 

een afgebakend voedselprogramma, voor de aanschaf  van speelgoed etc. Op 

deze manier is één op één traceerbaar waar het geld naar toe gaat met 

uiteraard controle om zeker te zi jn dat de f inanciële steun op de afgesproken 

wijze is besteed. 

Daarnaast geef t  Izingane adviezen ter plaatse over hoe bijvoorbeeld bepaalde 

projecten kunnen worden verbeterd.

Dankzij  de f inanciële steun die wij  ontvangen van sponsors en donateurs 

kunnen wij  de projecten en dus ook de vele k inderen helpen, hun leefsituat ie te 

verbeteren en ze een duwtje omhoog geven.
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Periodiek worden door ons de lopende projecten bezocht. Dan wordt ook met de organisaties 

ter plaatse nauwkeurig besproken op welke wijze Izingane met advies en financiële hulp kan 

bijspringen. 

Izingane Happy Foundation is een kleine stichting zonder betaald personeel. Het advieswerk 

wordt gratis verricht en het bestuur en medewerkers wordt gevormd door vrijwilligers. 

Alleen gemaakte kosten worden betaald waardoor de giften en donaties maximaal aan de 

projecten kunnen worden besteed.

Namens het bestuur dank ik speciaal ons bestuurslid en oprichter van Izingane Lonie Vles-

Rosenmöller, die met een niet aflatend enthousiasme en passie prachtig uitvoerend werk doet 

voor de kinderprojecten in Zuid-Afrika. Maar vooral danken wij de sponsors en donateurs die 

uiteindelijk mogelijk maken dat veel kinderen het wat beter krijgen!

Anke Mulder, voorzitter Stichting Izingane Happy Foundation



Jaarverslag 2017

Voorwoord

2 Jaarverslag 2017 l Stichting Izingane Happy Foundation

Bijna 3 jaar geleden werd Izingane Happy Foundation 

opgericht. 

Wij  begonnen met veel enthousiasme en met een 

kundig bestuur. Het was spannend om te beginnen, 

spannend om sponsors te interesseren en hen te 

overtuigen van de zinnigheid van het doel van 

Izingane :   ‘het ondersteunen van kleinschal ige 

projecten met ef fect ieve adviezen en minimale 

f inanciële middelen om meer kleur te geven aan het 

leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika’.  W ij  zi jn gestart,  omdat wij  

geloofden, dat wij  daadwerkeli jk ons steentje konden bijdragen met het geven 

van adviezen aan de kinderprojecten in Zuid-Afr ika en aldus de organisaties in 

staat te stellen om letter l i jk  een stapje vooruit  te maken. Ons uitgangspunt was 

en bli j f t  nog steeds dat 1 + 1 niet 2 is,  maar 3 of  zelfs 4!

En onze aanpak heef t gewerkt en werkt nog alt i jd en met trots presenteren wij  

hierbij  ons tweede jaarverslag. 

Het was een enerverend jaar. Wij  hebben veel projecten bezocht en ook 

afscheid genomen van projecten die eenmalig ons advies en ook f inanciële 

steun hebben mogen ontvangen. 

Daarnaast hebben wij  de contacten verdiept bi j  projecten waar wij  al mee 

samen werken en die met ons advies en steun wederom nieuwe wegen konden 

inslaan.
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Veel dank aan onze sponsors en donateurs. Dit  kan niet vaak genoeg worden 

gezegd. Izingane werkt graag samen met hen. Sponsors en donateurs kunnen 

bij  Izingane in overleg hun f inanciële steun voor een speciaal doel vastleggen. 

Zo kan uw bijdrage heel persoonli jk  worden en op maat gesneden.

Wij  gaan met veel enthousiasme door. 

Want onze passie is niet minder geworden, eerder groter.  Er is nog zoveel waar 

wij  bi j  kunnen helpen en adviseren!

Lonie Vles – Rosenmöller, Oprichter/bestuurslid
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Nourish Crèche – Sigagule (Limpopo)

Samen met de lokaal opererende 

hulporganisatie Nourish hebben wij  de 

crèche, die met onze steun in oktober 

2016 werd geopend,  in 2017 naar een 

hoger peil gebracht. De teachers en 

andere vri jwi l l igers zijn  getraind in de 

beginselen van ECD (Early Child 

Developing). Er is een ECO toilet 

geplaatst en dankzij  Izingane krijgen de 

kinderen dageli jks vers f ruit .
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Sgedlane Settlement Care Centre –

Greytown (KwaZulu-Natal)

In maart 2017 werden wij  meegenomen 

naar Sgedlane Sett lement door de 

organisatie Letcee met wie wij  

samenwerken. Het was een schok om te 

zien in welke omstandigheden men daar 

leef t.  Schrijnende armoede, ziekte en 

voor velen een uitzicht loze toekomst. 

Geen water, alleen een vervuilde r ivier. 

Izingane steunde dit  project met advies 

maar ook f inancieel:  vr i jwel direct is 

een grote watertank geplaatst voor 

schoon drinkwater en hygiëne. Later is 

nog een groetentuin aangelegd en 

hebben wij  gezorgd dat de aller jongste 

kinderen gezond eten kri jgen. 
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Ntlhokomelle Mama Maria After School 

Project – Atteridgeville (Gauteng)

Dit project van Mama Maria in de 

sloppenwijken van Atteridgevil le bestaat al 

heel wat jaren. Izingane is trots om dit 

project te steunen. Mama Maria heeft door 

onze interventie vee l geleerd. Het is hard

werken voor haar en haar kleine team, om 

dageli jks zo’n 50 (wees)kinderen op te 

vangen na school, De kinderen kri jgen 

eten, aandacht en kunnen hun emoties 

tonen. 

In 2017 kon Mama Maria een derde 

vri jwi l l iger aanstellen, die de kinderen 

begeleid met huiswerk. De kinderen stralen 

weer, omdat er mensen zijn die om hen 

geven. 
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Mathabatha Teenager Program 

(Mpumalanga)

Mathabatha gir ls teenclub bestaat uit ca. 

30 teenagers in de leef t i jd van 16 – 21 jaar 

en is opgericht om hen op weg te helpen 

hun eigen talenten te ontdekken. Heel 

2017, komen ze maandeli jks op zaterdag

bij elkaar, waarbij ze schooluniformen, 

kussenslopen etc. leerden naaien en in de 

groetentuin werkten. Daarnaast was er t i jd 

voor ontspanning, sport en eten.
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Msobotsheni After School 

Teenager Project – Weenen

(KwaZula-Natal)

In januari 2017 startten wij in 

samenwerking met partner 

organisatie TREE een pilot Af ter 

Care Teenager programma in 

Msobotsheni.  

Twee maal in de week en op twee 

zaterdagen in de maand komen 

daar zo’n 80 kinderen bijeen voor 

hulp bij huiswerk, om spelenderwijs 

Engels te leren, voor een potje 

voetbal of netbal maar ook voor een 

gezonde sandwich - want vaak is er 

thuis geen of nauweli jks eten.
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Masiszane Crèche en Preschool –

Emondlo/Vryheid (KwaZulu-Natal)

In juli 2017 startten wij een ondersteunend 

programma voor de Masiszane Creche. Er 

werd een groentetuin aangelegd, een grote 

watertank geplaatst en zaadjes gekocht en 

tuingereedschap gekocht. We hebben veel 

t i jd besteed om de leiding te adviseren hoe 

zij de crèche naar een hoger plan kon 

brengen. In november 2017 bezochten wij 

Masiszane voor de tweede maal en 

moesten wij constateren dat er nauweli jks 

vooruitgang geboekt was. W ij hebben 

helaas moeten besluiten Masiszane geen 

nieuw contract aan te bieden. Maar…  de 

deur bli j f t op een kier. Als de situatie 

posit ief wijzigt, zal de leiding Izingane

daarover inlichten. 
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Olievenhoutbosch Centre for 

Disabled and Preschool (Gauteng)

Olievenhoutbosch is ons eerste project 

dat na onze opricht ing in 2016 door 

Izingane werd gesteund.. Ook in 2017 

zijn wij  het project bli jven bezoeken, 

want adviseren houdt nooit  op. Wij  

adviseerden over de vorming  van een 

Parenting Committee, de f inanciële 

verslaggeving en over andere 

uitdagingen, die het project wil 

aangaan.
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Durban Refugee Centre Care Centre 

DRC – Durban (KwaZulu-Natal) 

Er l igt een lang traject achter ons, 

waarin wij DRC hebben kunnen helpen 

een Care Center voor jonge 

vluchtelingetjes uit downtown Durban 

op te zetten. Dit is nodig, want het 

merendeel van deze kinderen groeit 

op in armoede, leef t in schamele

omstandigheden en wordt niet of 

nauweli jks gest imuleerd. Een

Congolese jonge vrouw gaat een 

training in ECD (Early Child

Developing) volgen en wordt begeleid.
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Teenagerprogramma’s in Matatiele (Eastern Cape), Mangweni (Mpumalanga) 

en Qwaqwa (Freestate) 

Op deze drie plekken werden Teenager Camps met overnachting georganiseerd. 

De teenagers werden niet alleen bij  elkaar gebracht voor plezier, muziek en dans, 

maar ook voor het bespreken van serieuze onderwerpen, zoals je school 

afmaken, je toekomst plannen en het voorkomen van t iener zwangerschappen en 

ziektes. Hiervoor werden gastsprekers uitgenodigd. De weekenden zijn zeer 

succesvol en werken zeer motiverend. 
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Anke Mulder (voorzitter)

Advocaat, Familie- en Erfrecht

Van Benthem & Keulen, Utrecht

Karel Knoll (penningmeester)

Adviseur, Capital Advisory Deloit te
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Vincent Mentzel

Fotograaf

Thomas Vles

Ondernemer

Lonie Vles-Rosenmöller

Oprichter Izingane Happy 

Foundation
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Balans 

Activa

31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR

Vaste activa 718 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen 24.526 11.493

25.244 11.493

Passiva

31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR

Continuïteitsreserve 10.000 10.000

Reserve -te besteden aan doelen <  1 jaar 15.244 1.493

Totaal reserve 25.244 11.493

Voorzieningen 0,00 0

Kortlopende verplichtingen 0,00 0

25.244 11.493

Staat van baten en lasten 

Baten uit fondsenwerving 2017 2016
EUR EUR

Donaties, giften en schenkingen 34.441 27.110

Som der baten 34.441 27.110

Lasten

Besteed aan doelstellingen 15.297 14.437

Reiskosten 4.478 871

Bankkosten 424 60

IT kosten (hosting website) 131 250

Afschrijvingskosten website en brochures* 359

Som der lasten 20.691 15.617

Resultaat 13.751 11.493

*) Er wordt een afschrijvingstermijn van 3 jaar gehanteerd
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Sponsor overzicht 2017

DPA Professionals

Gooiland Computers

Amsterdam Software

Sophie Rosenthal Vereeniging

T & A

Michiel W itteveen
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Poopy Cat

Lucendi Foundation

P.L.A. Veenhuizen

Drukkerij  Imprimo

Heiny van den Ham Tekst

Lex Maat Graf ische Vormgeving

Wij danken alle individuele sponsors en donateurs voor hun 

financiële steun en support.
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Beleidsplan Stichting Izingane Happy Foundation

Algemeen

De werkzaamheden van Izingane Happy Foundation zijn erop gericht om 

bestaande, k leinschalige, lokale projecten bij voorkeur in ruraal en peri -urban

Zuid-Afr ika te ondersteunen met advies om de projecten ef fectiever op te zetten. 

Ook heeft de Sticht ing de mogeli jkheid de projecten, daar waar dat wensel i jk 

voorkomt, op kleine schaal f inancieel te ondersteunen, variërend van een paar 

honderd euro met een maximum van € 3.000. 

Soorten projecten

De Sticht ing zoekt naar projecten, waarvan zij de plaatseli jke leiding betrouwbaar 

acht en die niet of in onvoldoende mate door andere instanties of organisaties 

worden gesteund. Ook wordt de Sticht ing regelmatig benaderd door projecten, die 

behoefte hebben aan advies en dreigen tussen wal en schip te raken. Deze 

worden onderzocht en bezocht en eventueel – na een evaluatie – gesteund.

Waar worden de activiteiten uitgeoefend

De administrat ieve en boekhoudkundige afhandeling vindt plaats vanuit 

Nederland, terwij l in principe tweemaal per jaar projectbezoeken worden afgelegd 

in Zuid-Afr ika.

Doel

Advies op het gebied van doelmatigheid inzake het functioneren van het project 

en eventueel, daar waar dit zinnig voorkomt, k leinschal ige f inanciële

ondersteuning.
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Hoe vindt en verkrijgt de Stichting haar financiële middelen

De Sticht ing organiseert tenminste een keer per jaar een bijeenkomst, waarbij  

geselecteerde bedrijven en mogeli jk geïnteresseerde part iculieren worden 

voorgelicht over de act iviteiten van de Sticht ing. Ook manifesteert de Sticht ing 

zich met regelmaat door middel van verslagen over haar projectbezoeken in Zuid -

Afr ika via de sociale media en door verspreiding van voorlicht ingsmateriaal

De Sticht ing tracht tevens langdurige relat ies aan te gaan met 

sponsors/donateurs (3 jaar) om de continuïteit  te versterken.

Doelstelling voor 2018/2019/2020

De Sticht ing heeft als doelstell ing 12 tot 16 projecten te steunen. Dit  om het 

benodigde toezicht ter plaatse uitvoerbaar en de kosten overzichtel i jk te houden, 

gezien de schaalgrootte van de Sticht ing.

In 2018 hoopt de Sticht ing ca. 12 projecten in totaal te steunen, zodat een l ichte 

groei nog mogeli jk kan zijn voor 2019 en 2020. Daarbij  is het ook belangrijk om 

nieuwe projecten te selecteren, die zich enigszins in de nabijheid van reeds 

gesteunde projecten bevinden, om reis - en verbli j fkosten met betrekking tot de 

projectbezoeken in de hand te houden. Ook is het eventueel mogeli jk om nieuwe 

regio’s te onderkennen waar zich meerdere voor de Sticht ing interessante 

projecten bevinden.

Elk half  jaar worden alle projecten geëvalueerd en wordt besloten om in principe 

wel of  niet door te gaan met steun.

In 2020 zal het beleid, zoals beschreven voor 2019 in principe ongewijzigd 

worden voortgezet, tenzij  zich nieuwe relevante ontwikkelingen voordoen.






