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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.
Tijdens mijn laatste reis heb ik
alle lopende Izingane projecten
bezocht en ook prachtige nieuwe
initiatieven mogen bezoeken. Er is
weer veel vooruitgang geboekt en
dat is zo mooi om te zien. Sommige
projecten begeleiden we intensiever dan andere. Maar alle projecten
waarderen onze kennis en ervaring
en we kunnen zó veel delen. Als
gelijkwaardige partners zitten we
aan tafel, we spenderen veel tijd ‘in
the field’ en zoeken samen naar oplossingen voor de meest nijpende problemen en uitdagingen. Advies en training, in combinatie met de mogelijkheid
om direct een financiële bijdrage - hoe bescheiden ook - te leveren, maken
het verschil! Maar we zijn er nog niet. We gaan onvermoeibaar verder met
dit zo noodzakelijke en boeiende werk. We zijn u, sponsors en donateurs,
heel dankbaar voor uw bijdragen en adviezen. Want ook u zorgt ervoor dat
de kinderen leren, vrolijk en gezonder zijn en hopelijk uitgroeien tot ‘stevige’
volwassenen. Heeft u vragen, neem dan contact met mij op. Ik praat u graag
persoonlijk bij.
Lonie Vles - Rosenmöller

In the spotlight:
Dlulabaphi Organisation for
Orphanage
Niet ver van Pretoria, in de sloppenwijken
van Atteridgeville met ca. 500.000 inwoners, startte jaren geleden Maria haar
project. Aanleiding was de aidsepidemie,
waardoor veel kinderen hun ouders
verloren. Met hulp van Maria en haar
kleine team konden zo’n 65 kinderen
in hun eigen omgeving blijven wonen.
Maar er gebeurde meer. Maria zorgde
voor pap in de morgen, voor hygiëne en
tandenpoetsen, ze checkte de schooluniformen en na school kregen de kinderen bij haar thuis een maaltijd, want er
was geen eten. Maria is een hardwerkende vrouw, voor wie nooit iets te veel
is. Vanaf de oprichting van Izingane volgen
wij haar project en adviseren wij Maria. Zij
heeft zo veel geleerd en we zijn echt trots op
haar! Haar administratie is op peil en onze
financiële steun wordt verstandig besteed.
Dagelijks krijgen de kinderen eten en 3 x per
week een gezonde warme maaltijd. Er worden
dekens en warme kleren gekocht voor de
meest kwetsbare kinderen, want de winters
zijn hier koud. Na school is er nu ook tijd voor
hulp bij huiswerk, voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor plezier. Met hulp van
enkele Gogo’s (oma’s) is recentelijk een eigen

groentetuin gestart, op een stuk land dat zij van de plaatselijke autoriteiten
mogen gebruiken. Jong en oud werken hier met veel plezier samen. Kortom,
het Dlulabaphi Project biedt rust, liefde en veiligheid aan veel kwetsbare
kinderen in het onveilige Atteridgeville.

Koningsdagactie
Kiek van Dijk en haar zusje Floor,
broertjes Duuk en Tijn hebben veel
van hun speelgoed verkocht op
Koningsdag. Het prachtige bedrag
van € 143,35 werd op de rekening
van Izingane gestort. Heel veel
dank!

De Izingane cadeaubox
De houten Izingane cadeaubox kan
worden ingezet bij elke gelegenheid.
Bel of stuur een mailtje wanneer je
hem wilt gebruiken voor een feestelijke gebeurtenis, een fundraisingactiviteit of een verjaardag.
Wij brengen hem graag bij je langs!

Save the date
Op 24 november 2019 vindt de vierde ‘Izingane Happy Hour’
plaats, wederom in het Weegschaal Museum in Naarden-Vesting.
Noteer deze datum alvast!

Een greep uit de projecten

Met de geweldige financiële steun van sponsor Boosttheworld Foundation
konden we de opening van twee nieuwe klasjes bij Boikhutso Crèche, onderdeel van Rise ECD Outreach, realiseren! De opening was voor jong en oud
een geweldig feest, met muziek en véél eten!

Het Sgedlane project bij Greytown KZN. Wat is hier in 2 jaar tijd met hulp
van Izingane veel gebeurd. Er is een kleuterschooltje, de kinderen leren
spelenderwijs, krijgen aandacht, liefde en elke dag eten, 7 dagen per week!

Het Ngwenya Project in Weenen KZN. Geweldig om de vooruitgang te
zien! Het programma voor de teenagers werkt echt: de kinderen zijn enorm
gemotiveerd, spreken al beter Engels en zijn zelfverzekerder.
Kijk op onze website voor een actueel overzicht van alle projecten
die Izingane adviseert, begeleidt en financieel ondersteunt
(www.izingane.nl)

Izingane
armbandjes

Onderweg naar het Nourish Sigagule After School programma, waar
dagelijks vele kinderen komen. Ze krijgen hulp bij huiswerk, leren Engels,
spelen en sporten, en gaan naar huis met een volle maag. Wat heerlijk als je
mag meerijden!
Project for Disabled and
Preschool in Olievenhoutbosch. Zeker de helft van
de 150 kinderen heeft een
handicap, maar ze zitten
gewoon samen met de andere (gezonde) kinderen in
een klasje. Bijzonder, want
voor deze ‘special needs’kinderen is er normaal
geen opvang.

Ze zijn een groot succes, de
Izingane kralenarmbandjes
in de kleuren van ons logo
met een Izingane (kindje)
bedeltje. Wij zijn blij dat ze
zo goed worden verkocht en
hebben onlangs het assortiment aangevuld. Nu ook in
een kindermaatje, per stuk
€ 5,- en te verkrijgen bij Natuurlijk in Naarden-Vesting, Beauty-Future
in Bussum en bij La Lechere Guesthouse in Phalaborwa (Zuid-Afrika).
Ook te bestellen via e-mail: info@izingane.nl.

Meer informatie, Jaarverslag 2018, website
Meer weten over Izingane Happy Foundation, onze projecten en ons jaarverslag? Stuur een mailtje naar info@izingane.nl of bel 06 21 806 708, of
kijk op www.izingane.nl.

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

Sponsors

Dalton Preschool in Durban. Je kunt
je niet voorstellen hoe groot de ellende hier is en hoe moeilijk het is in
deze erbarmelijke omstandigheden
te moeten opgroeien. Maar het kleuterschooltje is een veilige haven voor
de 21 kinderen en Izingane maakt
hier echt een verschil!

Wij danken alle sponsors en individuele donateurs
voor hun bijdragen en support!

Maatwerk

Wilt u uw bijdrage inzetten voor een specifiek doel
of project? In goed overleg is maatwerk mogelijk.
Zo wordt uw bijdrage heel persoonlijk.

Drukwerk Imprimo Bussum

• Amsterdam Software • Blokker • Gooiland Computers
• Michiel Witteveen • Sophie Rosenthal Vereeniging
• T & A België • Heiny van den Ham Tekst
• Lex Maat Grafische Vormgeving

