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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 op het vliegveld in Johannesburg.
Na anderhalf jaar Covid-19 mocht ik eindelijk naar ZuidAfrika voor een korte ‘visit in-between’! In twee weken
tijd heb ik een aantal van onze projecten bezocht om te
zien hoe de situatie is en of er vooruitgang is geboekt. Ik
heb enorm genoten van het enthousiasme van de vele
kinderen op de projecten. Van klein tot teenager, het
is ontroerend om te zien hoe blij ze zijn en hoe ze zich
ontwikkelen. Wij maken écht een verschil in het leven van
de vele kwetsbare kinderen en hun families.

Een emotioneel moment was de sloop van de oude ‘shack’
op het project Olievenhoutbosch Centre for Disabled
and Preschool. Hier wordt binnenkort een nieuw, veilig,
droog en geïsoleerd onderkomen voor de gehandicapte
kinderen geplaatst – het resultaat van de actie ‘Oproep
Extra Noodhulp Olievenhoutbosch’, die wij in april
samen met Stichting Wilde Ganzen organiseerden. Wij
danken u allen voor de vele positieve reacties, de gulle
donaties en natuurlijk Wilde Ganzen die een derde van het
targetbedrag sponsorde!
Aan ons logo is onlangs ‘Creating Opportunities’
toegevoegd. En dat is precies wat wij doen en waar
wij voor staan: in nauw overleg, samen met de mensen
op de projecten, de vele mogelijkheden ontdekken en
ontwikkelen. Onze aanpak werkt. Onze lijnen zijn kort en
besluiten kunnen direct worden uitgevoerd, wat op de
projecten enorm wordt gewaardeerd.
Wilt u meer weten over onze aanpak, de projecten of de
actuele situatie in Zuid-Afrika, neem gerust contact op. We
praten u graag persoonlijk bij.
Namens iedereen bij Izingane heel veel dank voor uw
vertrouwen en support,
Lonie Vles – Rosenmöller

In the spotlight

ACFS Safe Hubs voor zwangere tienermeisjes en
jonge tienermoeders Soweto (Gauteng)

Met financiële hulp van Izingane startte ACFS in 2019
Girls Teenage Clubs, waar tieners (10 – 15 jaar) uit zeer
arme gezinnen deelnemen aan een aantal gevarieerde
programma’s gericht op het ontwikkelen van zelfrespect en
vertrouwen alsook plezier maken. De resultaten die worden
bereikt zijn enorm positief. Desondanks raken tienermeisjes
zwanger, waardoor hun leven dramatisch in negatieve zin
verandert. De zorg voor het kindje komt neer op het meisje
en haar familie. School is dan begrijpelijk geen prioriteit
meer en de deur naar een nieuwe generatie die opgroeit
in armoede staat open. Veel van de meisjes melden dat
ze gewelddadige relaties hebben, zowel thuis als met hun
vriendjes, die vaak niets meer met hen en hun kindjes te
maken willen hebben.
Contribute Foundation maakte het mogelijk twee
zogeheten Safe Hubs te starten. Eenmaal geregistreerd
in de veilige hub, kunnen zwangere tieners en jonge
tienermoeders worden geholpen en weer uitzicht krijgen op
een positieve toekomst. Ze kunnen doorgaan met school,
ook nadat de baby in een veilige omgeving is geboren, en
ze worden in staat gesteld hun dromen na te blijven streven.
Met financiële steun van
Contribute Foundation
is daarnaast een
voorlichtingsprogramma
gestart op de scholen in en
rondom Soweto. Omdat
zwangere meisjes in de
regel hun school verlaten,
zijn met alle scholen in de
communities afspraken
gemaakt dat deze meisjes
welkom zijn in de Safe Hubs.

Projecten

Cadeautjes voor Olievenhoutbosch

Izingane Happy Foundation heeft in haar 5-jarige bestaan
vele projecten ondersteund met advies, begeleiding en
financiering. Met sommige projecten werken we al vanaf
dag één samen. We beschrijven hier enkele highlights.
Op onze website vindt u alle 12 Izingane projecten.

De kinderen van de Selimiye Moskee in Huizen hebben
tijdens de Ramadan geld gespaard voor de kinderen op het
project Olievenhoutbosch. Ze krijgen schriften, pennen en
potloden. Echt een onverwacht supercadeau!
Heel veel dank!

Sgedlane Settlement (KwaZulu Natal)
Sponsor Blokker is zeer
betrokken bij Sgedlane. Met
hun financiële steun kunnen
19 kinderen, tussen 6 en 14
jaar, naar school. Voorheen
was dat niet mogelijk, omdat
de school te ver weg is om
te lopen. Nu is het vervoer
geregeld en, minstens zo
belangrijk, alle kinderen
hebben een schooluniform
gekregen, met schoenen en
een track-suit voor de koude
wintermaanden.

Samenwerking Stella Gcaba in Zuid-Afrika

Nourish Crèche Sigagule (Mpumalanga)

De crèche/kleuterschool,
een aantal jaren geleden
gestart met onze hulp, is
uitgebreid met een stenen
schoolgebouwtje met 2
klassen en een babyruimte.
Dit is mogelijk gemaakt
door onze sponsor
Bits for Kids, die ook
zorgde dat er een degelijk
hek rondom kon worden
geplaatst, voor de veiligheid
van de kinderen.

Bonolong Centre Makushane (Limpopo)
Met financiële steun van
Contribute Foundation
bouwden wij hier het nieuwe
schooltje, dat begin dit jaar
werd opgeleverd. Covid-19
zorgde voor vertragingen
bij de start, maar gelukkig
worden de klasjes langzaam
voller. Ook is gestart met het
naschoolse programma voor
de meest kwetsbare kinderen
tussen 9 en 14 jaar.

Izingane Happy Hour: Save the date!

Wij willen heel graag met u stilstaan bij 5 jaar Izingane!
Ons plan deze feestelijke gebeurtenis in 2020 samen
met u te vieren, is door Covid-19 niet doorgegaan.
Daarom vindt op zondag 28 november 2021
de 6e Izingane Happy Hour plaats, in het
Weegschaal Museum in Naarden-Vesting, waar wij
hopen alsnog met u te toasten op 5 jaar Izingane.
Noteer deze datum alvast!

Stella Gcaba is al jaren ons
klankbord in Zuid-Afrika. Zij
helpt ons met alle vragen
waar alleen zij, als ZuidAfrikaanse, het antwoord
op weet. Op ons verzoek
bezocht Stella in april alle
12 Izingane projecten,
toen reizen voor ons niet
mogelijk was. Wij, en zeker
ook de projecten, hebben
haar assistentie, hulp en
advies in deze lastige tijd
zeer gewaardeerd en zijn
blij dat Stella Izingane ook
in de toekomst zal blijven
assisteren.

Meer informatie, jaarverslag 2020 en website
Wilt u meer weten over Izingane Happy Foundation? Of
heeft u interesse in ons Jaarverslag 2020?
Mail naar info@izingane.nl, bel 06 21 806 708 of
kijk op www.izingane.nl, Facebook of Instagram.

Izingane Happy Foundation steunen?

Wij willen graag kinderprojecten blijven helpen, ook
financieel. Helpt u mee? Met uw eenmalige donatie of
maandelijkse bijdrage van bijvoorbeeld € 5,- kunnen we al
een groot verschil maken.
Ons rekeningnummer is: NL71 SNSB 0927 4717 52
In overleg kunnen wij uw bijdrage ook inzetten voor een
specifiek doel of project.
Zo wordt uw bijdrage heel persoonlijk!
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

Sponsors

Bits for Kids – Blokker – Continua B.V
Contribute Foundation – Gooiland Computers
Heiny van den Ham Tekst – Mentrea
Michiel Witteveen – Print Factory Imprimo
Sophia Rosenthal Vereeniging
Ton en Daphne Cieraad – Wijge Holding B.V.
Wij danken alle sponsors en
individuele donateurs
voor hun bijdragen en support!

