
Het project Olievenhoutbosch ligt midden in het overbevolkte township nabij Johannesburg, 
waar armoede, ziekte, ondervoeding en criminaliteit hoogtij vieren. Hier startte Dinah Sekese 
in 2006 haar project, omdat er voor haar pasgeboren gehandicapte dochtertje nauwelijks aan-
dacht en hulp was, en zij opvang wilde creëren om moeders in dezelfde situatie te ontlasten.
Dagelijks komen hier zo’n 150 kwetsbare kinderen, waarvan de helft ‘special need’-kinderen 
met een lichamelijke of geestelijke beperking, veelal autistisch. Zij gaan naar de day care, het 
kleuterschooltje en de klassen 1 en 2, waar ze met liefde worden verzorgd en gestimuleerd, 
maar ook samen spelen en leren met de ‘gezonde’ kinderen in de klasjes.

Elk jaar komt er bij Olievenhoutbosch wel een klasje bij, want buiten het project is er geen 
opvang voor de ‘special need’-kinderen. Izingane adviseert en helpt het project al sinds onze 
oprichting in 2015. Samen hebben we al veel kunnen realiseren.    

Helaas is de grote ‘shack’ – een soort bouwkeet – waar de allerjongsten en ook de gehan-
dicapte kinderen worden opgevangen in zeer slechte staat. Het dak van zinken golfplaten 
is lek. Het regenwater komt niet alleen via het dak, maar ook via allerlei hoeken en gaten 
binnen, en isolatie ontbreekt. Dus is het er of té warm of té koud. Kortom, een ongezonde 
maar ook gevaarlijke situatie… 

Daar willen wij met uw hulp snel iets aan doen! 

Samen met Stichting Wilde Ganzen organiseert Izingane een speciale sponsoractie. 

Helpt u mee om de shack te renoveren en om te toveren tot een veilige speel- en leefruimte 
voor deze kwetsbare jonge kinderen? Met eenmalig een bedrag van € 15,-- kunt u ons steu-
nen om deze noodhulp mogelijk te maken!

Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52

Voor meer informatie mail naar info@izingane.nl of kijk op www.izingane.nl

De afgebeelde foto’s zijn van het project Olievenhoutbosch.
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