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Een geweldig jaar was het, prachtig om dit werk te kunnen doen. Met onze 

ervaring advies te kunnen geven en met zo relatief weinig geld zoveel te 

kunnen betekenen voor een heleboel kinderen in Zuid Afrika.

Alweer een jaar voorbij, een jaar waarin er heel veel is

gebeurd, we met zoveel nieuwe mensen en projecten

hebben kennis gemaakt maar ook de voortgang bij

lopende projecten konden constateren. Als meest

belangrijkste factor van Izingane ervaren we toch

steeds weer de kracht van de persoonli jke aanpak. We

gaan samen met de project leiders, die vaak volledig

worden opgeslokt door de projecten, als geli jkwaardige

partners aan tafel zit ten en zoeken samen naar

oplossingen voor de problematieken die het nijpendst

zijn. Advies en training, in combinatie met de mogeli jkheid om direct een (hoe

bescheiden ook) f inanciële bijdrage te kunnen realiseren maken het verschil .

Diverse voorbeelden hiervan zult u verderop in dit rapport tegenkomen.

Dank voor het bestuur en alle andere betrokkenen, die belangeloos hun

schouders er onder hebben gezet en met raad en daad hebben bijgestaan.

Speciale dank hierbij voor Linda Verdiesen die mij ook belangeloos helpt met

mijn taken, die sterk zijn gegroeid. Hoogtepunt was onder meer dat zij een

week meereisde en wij samen de projecten bezochten in KwaZulu Natal. Haar

persoonli jke reisverslag tref t u op de volgende pagina aan.

Izingane wil de ondersteuners van Izingane Happy Foundation zeer harteli jk

bedanken, veel van wat we doen zou niet mogeli jk zi jn zonder hun gulle

donaties. We zijn hiervoor zeer dankbaar en willen heel graag, samen met uw

hulp, dit mooie werk ook in de komende jaren bli jven voortzetten.

Lonie Vles – Rosenmöller

Founder/bestuurslid
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Reisverslag Linda Verdiessen – November 2018

Een week reis ik samen met Lonie in Zuid Af rika voor Izingane. Een week met 

een zeer gevarieerde agenda;  we hebben ontmoetingen met mensen van 

samenwerkende organisaties (TREE en Letcee), we bezoeken met hen een 

aantal projecten die worden gesteund door Izingane en we bezoeken twee 

mogeli jk nieuwe projecten. 

Elke dag komt de informatie die Lonie me het afgelopen jaar heef t gegeven 

meer tot leven. De warme contacten van Lonie, het uitgangspunt van Izingane

in de prakt i jk, een duideli jk beeld bij de samenwerkende organisaties, een 

gevoel bij de projecten en meer begrip van de complexe dynamiek die heerst 

tussen verschil lende bevolkingsgroepen in deze omgeving. 

Ik ben verheugd over de organisaties waar Izingane mee samenwerkt. Zaken 

die mij zi jn opgevallen zijn: krachtige visie, goed doordachte educatieve 

programma’s, sterk georganiseerd, doelgericht, zeer capabele en toegewijde 

mensen die inspireren en een groot bereik in de gebieden waar ze act ief  zi jn.
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Reisverslag Linda Verdiessen – November 2018

Tijdens de verschil lende bezoeken aan de projecten zie ik en voel ik steeds 

meer waar het eigenli jk over gaat: kinderen uit  arme gebieden die door 

deelname aan de programma’s posit ieve aandacht en l iefde ontvangen, 

gezonde maalt i jd(en) kri jgen, en vanuit daar spelenderwijs gestimuleerd worden 

om te leren, om zich te ontwikkelen. Het biedt hen o.a. veil igheid, rust,  plezier, 

betere gezondheid en een gevoel dat ze trots mogen zijn op wie ze zijn!  

Dát vond ik hartverwarmend om te merken. Te meer omdat het contrast met de 

omstandigheden waarin de kinderen opgroeien soms groot is. 

Ook een belangrijk aspect is het act iveren van de ouders om hun bijdrage te 

leveren. Die bijdrage kan zijn in de vorm van het bijhouden van de groentetuin, 

het schoon houden van het centrum of  een kleine f inanciële bijdrage. Het was 

heel mooi om op sommige plekken te zien dat de community als geheel in 

beweging kwam door bijv. eigen groentetuint jes rondom hun huis aan te leggen 

of  wc’s te bouwen aan de rand van de community. 
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Reisverslag Linda Verdiessen – November 2018

Tijdens de reis bedenk ik me wel eens hoe bijzonder het is dat ik deze ervaring 

beleef  en dat ik naast Lonie kan werken en zij alles wat zij zorgvuldig heef t 

opgebouwd in de loop der jaren met mij deelt .  Tegeli jkert i jd voel ik ook dat het 

klopt. Het gemak in de samenwerking, de blik waarmee wij beiden naar de 

projecten kijken, de moeiteloosheid in de gesprekken met de mensen daar. 

Dat is een enorme drive om mijn kwaliteiten en energie in te gaan zetten hier in 

Nederland, zodat we straks daar in Zuid Af rika de projecten kunnen bli jven 

continueren én meer kinderen kunnen laten deelnemen aan de programma’s!

Linda Verdiessen



Jaarverslag 2018

Overzicht projecten

Overzicht projecten 2018

Nourish Crèche – Sigagule (Limpopo)

In Sigagule bij Hoedspruit ,  naast het 

Kruger Park startte Sarah Bergs 8 jaar 

geleden het project.  Van de tribal chief  

kreeg zij een groot stuk land met een 

lease voor 99 jaar en kon zij haar 

droom verwezenli jken met o.a. een 

crèche waar dageli jks 26 kinderen van 1 

tot 5 jaar kleuteronderwijs kri jgen, het 

opvangen van kinderen na school, 

Engelse les, gezond eten en f ruit  voor 

de kinderen voordat zij naar huis gaan.  

Izingane steunde Nourish met gericht 

advies en ook f inancieel waardoor o.a. 

het voedselprogramma, training voor de 

teachers en de uitbreiding van de 

crèche met een buitenklasje kon worden 

gerealiseerd. 
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Rise ECD Outreach Creche Program 

(Limpopo)

Rise is een init iat ief  van Nourish die 4 

zeer afgelegen crèches intensief  

begeleidt in de uitgestrekte en rurale 

omgeving van Sigagule. Gesteund door 

Izingane zet Rise ECD Outreach kleine, 

belangrijke stappen vooruit .  De crèches 

hebben training ontvangen, worden 

regelmatig bezocht en hebben 

(educatief ) speelgoed en lesmateriaal 

ontvangen. Ook wordt er hard gewerkt 

aan het opzetten van groentetuinen bij 

iedere crèche.
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Sgedlane Settlement Creche – Greytown (KwaZulu Natal)

In maart 2017 werden wij door partnerorganisatie Letcee in Greytown

meegenomen naar Sgedlane Sett lement. Het was een schok om te zien hoe men 

daar leef t.  Schrijnende armoede, ziekte en voor velen een uitzicht loze toekomst. 

Geen schoon water en jonge kinderen die duideli jk ondervoed waren en 

teenagers die niet naar school gaan, omdat deze te ver weg is en er geen geld is 

voor vervoer. Izingane steunde Sgedlane direct met advies maar ook f inancieel 

met o.a. schoon water en het aanleggen van een groentetuin. In 2018 heef t 

Izingane een aangepaste container kunnen plaatsen die dienst doet als crèche en 

waar de jonge kinderen ’s morgens kleuteronderwijs kri jgen. Een teacher is 

aangesteld, zi j volgt een ECD (Early Child Development) training en zij ontvangt 

een kleine vergoeding. Dageli jks komen hier ca. 20 jonge kinderen die 7 dagen in 

de week (en dat is nodig) ’s morgens gezonde pap, een warme maalt i jd en f ruit

kri jgen.
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Ntlhokomelle Mama Maria Home 

Based Care/After School Project –

Atteridgeville (Gauteng)

In de sloppenwijken van 

Atteridgevil le bij Pretoria startte 

Maria jaren geleden haar project 

waar zij dageli jks ca 50 

weeskinderen begeleidt.  De 

kinderen wonen zelfstandig samen 

met hun broert jes en zusjes. Maria 

en haar kleine team bezoeken ze 

voor school om te checken of  ze 

‘klaar’ zi jn om naar school te gaan. 

Na school komen zij naar het 

project waar zij niet alleen 

aandacht en hulp met huiswerk 

kri jgen, maar ook een gezonde 

maalt i jd. 

Naast deze act iviteiten hebben wij 

in 2018 de nadruk gelegd op de 

begeleiding van de teenagers in het 

programma en hun toekomst.
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Ngwenya After School Teenager Project 

– Weenen (KwaZulu Natal)

In 2017 startten wij in samenwerking met 

onze partnerorganisatie TREE een pilot 

Af ter Care Teenager programma in 

Msobotsheni. Dit project is zeer succesvol 

gebleken en wordt sinds januari 2018 

gesteund door een Zuid -Af rikaanse 

sponsor. TREE vroeg Izingane om 

gezamenli jk een tweede project te starten 

in het afgelegen Ngwenya. Dageli jks en 2 

x per maand op zaterdag komen hier ca. 

100 kinderen (tussen 8 en 18 jaar) voor 

hulp bij huiswerk, spelenderwijs Engels 

leren, sport,  maar ook voor een gezonde 

sandwich en drinken. 

Izingane Happy Foundation heef t St icht ing 

W ilde Ganzen benaderd voor f inanciële 

samenwerking om een ‘Teenager hub’ in 

een aangepaste container te realiseren en 

wij zi jn trots om dit  in 2019 samen te gaan 

doen. 
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Olievenhoutbosch Centre for 

Disabled and Preschool (Gauteng)

Olievenhoutbosch is ons eerste project 

dat na onze opricht ing door Izingane

werd gesteund. Ook in 2018 zijn wij 

het project bli jven bezoeken. W ij 

lu isteren en adviseren over nieuwe 

wegen die zij wil len inslaan om het 

leven van de gehandicapte kinderen 

niet alleen in hun centrum, maar ook in 

de nabije omgeving te verbeteren. 

Onze f inanciële steun was voor het 

voedselprogramma, waarmee alle ruim 

110 kinderen in het programma 

dageli jks een noodzakeli jke en warme 

maalt i jd kri jgen.
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Zikode Day Care

W ij volgen dit  project nabij 

Johannesburg in de sloppenwijk van 

Lindelani sinds begin 2018 en hebben 

in korte t i jd veel posit iefs bereikt.  

Dageli jks komen 37 kleuters en 12 

baby’s naar Zikode, waar ze worden 

verzorgd, kleuteronderwijs kri jgen en 

belangrijk een gezonde maalt i jd. Met 

hulp van Izingane zijn er o.a. stoelt jes 

gekocht, (educatief ) speelgoed en 

wordt er extra gelet op de hygiëne.
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HOLAH Home of Love and Hope – Durban (KwaZulu Natal)

Het project HOLAH in Durban hebben wij in 2018 leren kennen. Een prachtig 

in it iat ief ,   waar baby’s en jonge kinderen die als vondeling waren achtergelaten, 

werden opgevangen en hen een veil ige, l iefdevolle haven werd geboden met als 

uiteindeli jke doel adoptie. Onder hen zijn  kinderen met een (l ichte) 

geesteli jke/ l ichamelijke handicap. Izingane maakte het mogeli jk om 6 maanden 

deze ‘special needs ’  kinderen wekeli jks therapie op maat te geven. Met ingang 

van 2019 heef t een Zuid-Af rikaanse sponsor deze bijzondere f inanciële steun 

overgenomen en hebben wij afscheid genomen van HOLAH.
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Durban Refugee Centre DRC Care Centre – Durban (KwaZulu Natal)

In ons jaarverslag van 2017 hebben wij gemeld dat wij een Care Center voor 

jonge vluchtelingetjes waren gestart in downtown Durban. Helaas hebben wij in 

mei 2018 de trieste beslissing moeten nemen om het project niet langer te 

steunen. Er werd nauweli jks vooruitgang geboekt en afspraken werden niet 

nagekomen. W e kunnen alleen maar hopen dat het project onze adviezen opvolgt 

en op de ingeslagen weg zal bli jven doorgaan. 
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Jaarcijfers 2018

Balans 

Activa

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR EUR

Vaste activa 359 718 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0 0

Liquide middelen 25.702 24.526 11.493

26.061 25.244 11.493

Passiva

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR EUR

Continuïteitsreserve 10.000 10.000 10.000

Reserve - te besteden aan doelen <  1 jaar 16.061 15.244 1.493

Totaal reserve 26.061 25.244 11.493

Voorzieningen 0,00 0,00 0

Kortlopende verplichtingen 0,00 0,00 0

26.061 25.244 11.493

Staat van baten en lasten 

Baten uit fondsenwerving 2018 2017 2016
EUR EUR EUR

Donaties, giften en schenkingen 26.707 34.441 27.110

Bijdrage Wilde Ganzen 2.000

Totaal donaties 28.707 34.441 27.110

Som der baten 28.707 34.441 27.110

Lasten

Besteed aan doelstellingen 21.375 15.297 14.437

Reiskosten 5.140 4.478 871

Bankkosten 374 424 60

IT & overige kosten (o.a. hosting website) 642 131 250

Afschrijvingskosten website en brochures* 359 359

Som der lasten 27.890 20.691 15.617

Resultaat 817 13.751 11.493

*) Er wordt een afschrijvingstermijn van 3 jaar gehanteerd
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Sponsor overzicht 2018

DPA Professionals

Gooiland Computers

Amsterdam Sof tware

Sophie Rosenthal Vereeniging

T & A

Michiel W itteveen
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Drukkerij Imprimo

Boosttheworld Foundation

P.L.A. Veenhuizen

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, kleinschalige, lokale projecten bij voorkeur in ruraal en peri-urban

Zuid-Af rika te ondersteunen met advies om de projecten ef fect iever op te zetten. 

Ook heef t de Sticht ing de mogeli jkheid de projecten, daar waar dat wenseli jk 

voorkomt, op kleine schaal f inancieel te ondersteunen.

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 

behoef te 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-Af rika.

Doel

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

en eventueel, daar waar dit  zinnig voorkomt, kleinschalige f inanciële 

ondersteuning.
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Toelichting op reis-en verblijfskosten

Kosten die gemaakt worden, zijn de reis- en verbli j fskosten.

Het is essentieel en noodzakeli jk dat twee maal per jaar de projecten worden 

bezocht. Dit  is nodig voor advies (consultancy) en voor het f inanciële toezicht. 

Het merendeel van de projecten bevindt zich in afgelegen gebieden waar geen 

behoorli jk openbaar vervoer is en de afstanden groot zijn. De kosten worden zo 

laag mogeli jk gehouden; er wordt op bescheiden wijze gereisd. 

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-

Af rika 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.
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Doelstelling voor 2018/2019/2020

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

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

gezien de schaalgrootte van de Stichting.

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.




