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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.
Ik schrijf dit voorwoord in het
vliegtuig, op de terugweg uit
Zuid-Afrika, na een reis van
iets meer dan vier weken.
Het was een enerverende reis.
Van Durban in het zuiden tot
Messina in het noorden heb
ik mogelijk-nieuwe projecten
bezocht en natuurlijk
bestaande projecten. Het
ontroerde mij vaak om de
inzet, liefde en passie te zien
van alle betrokkenen bij de
projecten; van directeur tot
vrijwilliger, iedereen draagt
zijn steentje bij. Izingane
biedt ondersteuning, omdat we geloven dat we met onze inzet het leven van
de vele kwetsbare kinderen mooier kunnen maken. We helpen een crèche
met spelletjes en met simpele, maar liefdevolle dagelijkse rituelen. We geven
aandacht aan teenagers, om ze te helpen steviger, zelfbewuster in hun schoenen te staan. We motiveren vele vrouwen, die graag willen leren een stapje
vooruit te maken. Het blijft boeiend om al deze mooie mensen en organisaties te adviseren en ook financieel te mogen steunen. En onze passie wordt
alleen maar groter. Namens het bestuur dank ik alle sponsors en donateurs.
U bent zo belangrijk voor ons, dankzij u kunnen we dit prachtige werk blijven
doen! Ik wens u veel leesplezier en heeft u vragen, neem dan gerust contact
met ons op.
Lonie Vles - Rosenmöller

In the spotlight:
Sgedlane Settlement
In maart 2017 werden wij
door partnerorganisatie Letcee
in Greytown meegenomen
naar Sgedlane Settlement.
Het was een schok om te zien
in welke omstandigheden
men daar leeft. Schrijnende
armoede, ziekte en voor velen
een uitzichtloze toekomst.
Geen water, alleen een
vervuilde rivier waar landbouwchemicaliën in worden
geloosd. Jonge kinderen,
die duidelijk ondervoed zijn.
Teenagers, die niet naar school gaan, omdat die ver weg is en er geen geld
is voor vervoer. Ongezonde ouderen, vaak werkloos met nauwelijks toekomstperspectief.
Izingane nam acuut het besluit Sgedlane te steunen, met advies en financieel.
Vrijwel direct is er een grote watertank geplaatst voor schoon drinkwater en

hygiëne. Vanuit de bevolking werd
een zogeheten ‘committee’ opgericht die de verantwoordelijkheid
draagt. Er werden goten geplaatst
om regenwater op te vangen, een
groentetuin aangelegd en plannen
gemaakt om het leven van de allerkleinsten te verbeteren. En dat
gebeurde in het eerste jaar!
Er is een Care Centre gestart waar
de jonge kinderen dagelijks ’s morgens komen voor kleuteronderwijs.
Er is speelgoed en ze leren spelenderwijs. Een jonge vrouw is als
teacher aangesteld en zij krijgt een
ECD-training (Early Child Development) en een kleine vergoeding.
Dagelijks, ook in het weekend,
krijgen de kinderen eten.
’s Morgens gezonde pap en voordat zij weer naar huis gaan een
warme maaltijd.
Recentelijk heeft Izingane, dankzij de financiële steun van sponsors en
donateurs, een aangepaste container kunnen plaatsen voor het Care Centre,
waar ook ’s middags de oudere kinderen komen voor hulp met huiswerk en spelletjes. Eenmaal in de
week komen ook de moeders voor
een theeuurtje. Izingane zorgt voor
de thee, melk, suiker en een koekje!
Het is geweldig om het effect van
onze interventie te zien: er is hoop
voor de toekomst, er wordt samengewerkt, de kinderen worden gestimuleerd en geholpen en zij leren!
Wij blijven het project volgen en
houden u op de hoogte…

Nieuwe projecten

Teleurstelling

Recentelijk zijn we een aantal
nieuwe projecten gestart.
Een overzicht:

Het bestuur van Izingane Happy Foundation heeft de trieste beslissing
moeten nemen om het project Durban Refugee Centre DRC niet langer te
steunen. Er werd nauwelijks vooruitgang geboekt, en we kunnen alleen maar
hopen dat het project onze adviezen nu alsnog opvolgt en op de ingeslagen
weg zal doorgaan.

Zikode (Gauteng)
Izingane volgt dit project nabij
Johannesburg in de sloppenwijk
van Lindelani sinds begin 2018.
Samen met Ruth, die het project
7 jaar geleden is begonnen, is in deze korte tijd veel positiefs bereikt. Dagelijks komen 37 kleuters en 12 baby’s naar Zikode, waar ze worden verzorgd
en kleuteronderwijs en eten krijgen. Met hulp van Izingane zijn er o.a. stoeltjes gekocht, matrasjes om te slapen en (educatief) speelgoed. Ook krijgen
de kinderen nu dagelijks gezond fruit.
Likhon iThemba HOLAH Babyhome Durban (KwaZulu-Natal)
HOLAH (Home Of Love And Hope) biedt
momenteel plaats aan 9 baby’s en jonge

Save the date
Op 25 november a.s. vindt in het Weegschaal Museum in Naarden-Vesting
de derde ‘Izingane Happy Hour’ plaats. Noteer deze datum alvast!

Meer informatie, website, brochure
Meer weten over Izingane Happy Foundation en onze projecten?
Stuur een mailtje naar info@izingane.nl of bel 06 21 806 708. Of kijk op
www.izingane.nl voor ons Jaarverslag 2017.

Maatwerk
Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt:
wij zijn onze sponsors en donateurs zeer
dankbaar. In overleg kunnen we uw bijdrage
inzetten voor een specifiek doel of project.
Maatwerk dus, waarmee uw bijdrage heel
persoonlijk wordt!

Wilt u helpen de vriendenkring van Izingane
te verbreden? Vraag onze kleurrijke brochure
aan voor verspreiding in úw vriendenkring.
Kijk op onze recent vernieuwde
website www.izingane.nl voor een
actueel overzicht van alle projecten die
wij momenteel ondersteunen; en dat
zijn er veel!

kinderen, waarvan 4 met een licht
geestelijke/lichamelijke handicap.
Met liefde, passie en eindeloos
geduld biedt HOLAH een veilige
haven, met als uiteindelijk doel
adoptie. Dit is een ingewikkeld
en vaak ook lang, zelfs jarenlang
traject. HOLAH wil de ‘special
needs’-kinderen wekelijks therapie op maat geven. Dit is kostbaar
en Izingane is blij een deel van
deze kosten voor haar rekening te
kunnen nemen.
Ngwenya After School Teenager Program - Weenen (KwaZulu-Natal)
In januari 2017 startten wij in samenwerking met partnerorganisatie TREE
een pilot After Care Teenager-programma in Msobotsheni. Het project is
zeer succesvol en wordt sinds afgelopen januari financieel gesteund door
een Zuid-Afrikaanse sponsor. TREE vroeg Izingane om gezamenlijk een
tweede project te starten, in het afgelegen Ngewnya.
Tweemaal in de week en twee zaterdagen per maand komen zo’n 110
kinderen (tussen 8 en 18 jaar) bijeen voor hulp bij huiswerk, spelletjes (spelenderwijs Engels leren), voetballen en netbal, maar ook voor een gezonde
sandwich en drinken, want vaak is er thuis geen of nauwelijks eten.

Sponsors
DPA Professionals • Gooiland Computers • Amsterdam Software • T & A
Sophie Rosenthal Vereeniging • 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.
Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

