
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.

creating oppor tunities

Het is voor mij een eer stil te staan bij 
het 5-jarig bestaan van Izingane Happy 
Foundation, dat in oktober 2015 van 
start ging onder de bezielende leiding 
van Lonie Vles-Rosenmöller. 
Ik ben trots op waar we nu, 5 jaar later, 
staan. Izingane is uitgegroeid tot een 
organisatie die veel betekent voor vele
kleinschalige projecten gericht op 
kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. 
Momenteel ondersteunen we 10 
projecten, met coaching en advisering

Vanwege ons feestelijke lustrum 
laten we in deze Update de mensen 

van de projecten zelf aan het woord:

Mary James 
Sgedlane Settlement-Letcee

‘When I first took Lonie to Sgedlane, we 
were silenced by the destitution and the 
abject poverty that the children were 
living in. There was no potable water. 
The children, malnourished and listless, 
were dressed in rags and their eyes 
were dull. Today, thanks to the project, 
the children are healthy, full of energy 
and dressed in clean, warm clothes. 
They have a wonderful new school, 
where they are fed and cared for and 
their bright eyes reflect their future. 
This project has completely changed 
the world for the families in Sgedlane. 
The commitment to the children - to their present circumstances, and to 
improving their futures - is both heart-warming and inspiring. Thank you 
Lonie and Izingane Happy Foundation for the huge difference you have 
made to our children. The world is a better place because of you!’

en financiële middelen voor onder meer scholing, het aanleggen van groente-
tuintjes, soepkeukentjes, leermiddelen en voedselprogramma’s. En dat is 
des te belangrijker in deze Covid-19 periode, die voor de kinderen in Zuid-
Afrika extra hard aankomt.

Dankzij u, onze sponsors en donateurs, kunnen wij deze broodnodige onder-
steuning bieden. Wij zijn u dankbaar voor uw financiële bijdragen, waarmee 
wij al die noodzakelijke zorg aan de kwetsbare kinderen kunnen geven en 
hun leven een beetje kunnen opvrolijken. 
Ik dank ook mijn medebestuursleden die zich vol enthousiasme inzetten
voor Izingane, en in het bijzonder Lonie, de drijvende kracht achter de 
organisatie. In mei van dit jaar zouden we een aantal projecten in Zuid-
Afrika gaan bezoeken, maar dat kon vanwege Covid-19 helaas niet doorgaan. 
We hopen dat er snel een einde komt aan deze moeilijke periode, zodat we 
de projecten ook weer ter plaatse kunnen begeleiden en ondersteunen. 
Maar voor nu hoop ik vooral dat de kinderen daar deze periode goed door-
komen. Izingane zal er alles aan blijven doen om dat mogelijk te maken!

Anke Mulder, voorzitter
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Maria Matsetela
Dlulabaphi Orphans Organization

‘The foundation is a great help in our communities. We have achieved great 
opportunities through the help and assistance of Izingane. From the time 
and year they have been with us up to date, I personally would not have 
achieved all the running of this organization. We will forever be thankful to 
Izingane, keep up the good job you are doing in our country!’

Raymond Perrier
Dalton Preschool

‘The link with Izingane has kept up 
our spirits during Covid. The financial 
support we have received has been 
critical to providing a pre-school 
facility to very poor children living in 
a desperate environment. To them, 
we are a light in an area of darkness. 
Thank you Izingane, not only for the 
funds but also for the friendship, 
advice and solidarity!’

Bertha Magoge
ACFS Teenage Girls Project

‘The Teenage Girls Club has afforded me such a special privilege to have 
quality interactions with young girls who have very limited skills and confi-
dence. It’s such an honor to watch these girls transform and bloom the 
moment they start to believe in themselves and actually like what they see 
in the mirror. These girls can and they will! 
Thank you Izingane for believing in us!’

Sarah Bergs
Nourish Sigagule Program / RISE ECD Outreach / PAP Program

‘Having met Izingane Happy Foundation has brought us so much joy 
and helped us achieve so much at Nourish, through financial support 
and guidance. Having worked with other donors and foundations, we 
can honestly say that the integrity of Izingane Happy Foundation and 
Lonie is something that stands out, and we have never for a moment 
doubted the intentions of the organisation! This is something to be 
commended, and we are so grateful for the friendship between Izingane 
Happy Foundation and Nourish, and we look forward to our continued 
relationship. THANK YOU!’



Dinah Sekese
Olievenhoutbosch Disability Organisation
 
‘Family is not always defined by blood or by last names. It is defined by love, 
compassion, kindness, generosity, sacrifice and commitment to the emanci-
pation, growth, progress and well-being of others. Family is the people who 
accept you for who you are. It’s the people who are willing to sacrifice their 
comfort and share their resources with you, realize your potential, achieve 
your goals and fulfil your destiny. In Izingane Happy Foundation we have 
found family, the best kind the universe has to offer. As Olievenhoutbosch 
Disability Organization we are grateful and thankful for the wonderful and 
amazing journey that we have travelled together with Izingane Happy 
Foundation!’

Ruth Madelane / William Mabizela
Zikode Daycare-Preschool / Teenage Boys Program

‘Izingane has brought us so many things in our life for our organization. 
During the lockdown it provided us with food parcels and health equipment. 
We learned so much and we are willing to learn more for a better future. We 
are proud and we wish Izingane the best!’

Beauty Massy
Bonolong Centre

‘We now have a beautiful school 
at Bonolong. This was put to 
a stop when lock down kicked 
in. Since the completion of the 
school the enrollment has moved 
from 14 to 18 children and we are 
still expecting more kids coming 
in next year. 
The teenager program is also un-
der way and the garden is coming 
up and vegetables are already 
growing. We thank and will always 
appreciate Izingane Happy Foun-
dation for their support towards 
all the developments that have 
happened and still are happening 
at school. Izingane came to our 
aid during the lockdown period 
when things were difficult for 
everyone. The kids were given 
food parcels and blankets. This 
support came at the most needy 
time in the community. Thank you 
Izingane!’



Izingane Happy Foundation steunen? 
Wij willen graag kinderprojecten blijven helpen, ook financieel. Helpt u mee? 
Met een eenmalige donatie of maandelijkse bijdrage van bijvoorbeeld € 5,- 
kunnen we al een groot verschil maken. Ons rekeningnummer is: 
NL71 SNSB 0927 4717 52  
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

www.izingane.nl  06 21 806 708

Fotocollage 
Happy Izingane

De bijgesloten fotocollage is 
een cadeautje vanwege 5 jaar 

Izingane. De foto’s geven u een 
indruk van de diverse projecten 
met ‘Happy Izingane’, oftewel 
blije kinderen. Deze collage en 

de Update zijn kosteloos gedrukt 
door Rob van Print Factory 

Imprimo in Bussum, waarvoor 
veel dank!

De mensen achter Izingane: het bestuur 

Lonie Vles-Rosenmöller - 
Oprichter

Ik ben ongelooflijk blij met wat wij 
hebben bereikt! De droom die ik 5 
jaar geleden voor ogen had werkt 
en met kleinschalige ondersteuning 
en advies kunnen wij het leven van 
vele kwetsbare kinderen en hun 
families positief beïnvloeden. 
Het motto van Izingane, Creating 
opportunities, is mijn passie en 

ik ben trots op de samenwerking met de projecten en de vele inventieve 
oplossingen die daarvan het resultaat zijn. Ik ben dankbaar voor alle steun 
die Izingane heeft gebracht waar we nu staan. Dank aan het bestuur voor 
de prachtige samenwerking en jullie altijd zo positieve inbreng. Dank ook 
aan Linda Verdiesen en Stella Gcaba. Linda is hier mijn grote steun, heeft 
meegereisd, kent projecten, denkt kritisch, is kritisch en wij delen onze liefde 
voor het kwetsbare kind. Stella is ons klankbord in Zuid-Afrika. Zij helpt met 
al onze vragen waar alleen zij, als Zuid-Afrikaanse, het antwoord op weet. 
Een unieke samenwerking. Dank Linda en Stella!

En Izingane zou hier niet na 5 jaar staan als niet onze sponsors, donateurs 
en vrienden in ons hadden geloofd - en nog steeds geloven. Jullie zijn niet 
zomaar sponsors; wij overleggen graag met jullie en leren van jullie. Zeker 
bijzonder! Ergens in 2021 gaan wij alsnog het glas heffen en toasten op 5 
jaar Izingane. Voor nu: iedereen nogmaals veel dank!

Anke Mulder - Voorzitter

‘Trots op wat Izingane in de afgelo-
pen 5 jaar allemaal heeft bereikt. 
Het is een voorrecht om betrokken 
te zijn bij de fantastische doelen 
van Izingane die op een menselijke, 
efficiënte en duurzame manier 
worden verwezenlijkt.’

Iris Vonk - Penningmeester

‘Op haar eigen, kleinschalige en 
betrokken wijze geeft Izingane 
kinderen in Zuid-Afrika toegang 
tot onderwijs en zorg. Vooral nu de 
wereld niet meer is zoals hij was, 
is deze aandacht belangrijk. Ge-
feliciteerd Izingane met dit eerste 
lustrum!’

Karel Knoll - Secretaris

‘Door lokale initiatieven met 
adviezen en financiële bijdragen te 
ondersteunen, kunnen we het leven 
van vele kwetsbare kinderen struc-
tureel verbeteren. Zij kunnen in de 
toekomst het verschil gaan maken 
voor een ander Zuid-Afrika.’

Vincent Mentzel - algemeen 
bestuurslid

‘Kinderen over de hele wereld en 
zeker ook in Zuid-Afrika verdienen 
een fijne, vrije en blije jeugd en 
toekomst. Izingane is geen druppel 
op de ‘gloeiende’ Zuid-Afrikaanse 
plaat, maar een daadwerkelijk di-
recte bijdrage aan educatie, warmte 
en genegenheid.’

Thomas Vles - algemeen 
bestuurslid

‘Het blij maken van kinderen is be-
langrijk, niet alleen voor het welzijn 
van de kinderen nu, maar ook voor 
hun ontwikkeling tot goede volwas-
senen. Izingane helpt kwetsbare 
kinderen en draagt daarmee bij aan 
een betere toekomst voor Zuid-
Afrika.’

creating opportunities

Drukwerk aangeboden door

Sponsors
Contribute Foundation • Blokker • Gooiland Computers 

T & A België Continua B.V. • Sophia Rosenthal Vereeniging 
Wijge Holding B.V. • Bits for Kids • Michiel Witteveen

Ton en Daphne Cieraad • Rieks en Marion Stroeve
Hans van Diest Intercure • Heiny van den Ham Tekst

 Print Factory Imprimo • Lex Maat Grafische Vormgeving

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


