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Izingane Happy Foundation vierde in

November 2020 haar 5 – jarig bestaan.

Helaas door de Corona maatregelen

niet met onze sponsors en vrienden.

Eind 2021 hopen wij wel samen het glas

te heffen en te toasten op 5 jaar

Izingane ti jdens onze tradi tionele

‘Happy Hour ’. In de in november ver-

schenen feesteli jke 5 Jaar Izingane

Update lieten wi j de mensen van de

projecten zelf aan het woord hoe zi j

dachten over onze samenwerking. De

reacties waren meer dan bi jzonder. Een

samenvatting vindt u in di t Jaarverslag.

Covid-19 heeft in 2020 het alledaagse leven in Zuid-Af rika behoorli jk ontwr icht.

Crèches en scholen waren lange ti jd gesloten en diverse programma’s op de

projecten werden sti l gelegd. Ondanks alle beperkingen werd er veel bereikt.

Keer op keer werden wij verrast door de inventiviteit , het posit ief denken en de

werkeli jke daadkracht . Het motto van Izingane ‘Creating opportunit ies ’ zagen

wij zeker heel vaak terug en dat maakte ons trots!

Samen met W ilde Ganzen organiseerden wij in april de succesvolle

sponsoractie ‘Noodhulp Corona’ . Op 3 projecten rondom Johannesburg en

Pretoria kregen zo’n 460 kwetsbare kinderen 16 weken ’s morgens speciale

‘power’ pap om ondervoeding te voorkomen. Vele gezinnen konden wij bli j

maken met voedselpakketten en dekens.

Hierbi j wi l ik al le sponsors, donateurs en vrienden bedanken, die Izingane een

warm hart toedragen. Zonder de f inanciële steun, advies en vriendschap

hadden wij niet bereikt waar wij nu staan en hebben wij in 2020 vele kwetsbare

kinderen en ook hun families kunnen helpen om een zo belangrijk stap vooruit

te kunnen maken. Contribute Foundation, Blokker, T & A België, Bits for Kids,

Sophia Rosenthal Vereeniging, Wijge Holding en Gooiland Computers wil ik

hierbij graag noemen. Dank!

Daarnaast is en bli j f t transparantie voor Izingane een absolute voorwaarde bij

a l onze activiteiten. De inkomsten en uitgaven zijn transparant, we publiceren

deze ook op onze website www.izingane.nl. Hieruit bli jkt dat wij succesvol zi jn

in de uitvoering om maximaal te investeren in de projecten en de kosten te

minimaliseren.

Voorwoord - Lonie Vles – Rosenmöller
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Dank aan het bestuur voor de prachtige samenwerking en de alt i jd zo posit ieve

inbreng. Dank ook aan Linda Verdiesen en Stella Gcaba. Linda is hier mijn

grote steun, denkt krit isch en is krit isch en we delen onze liefde voor het

kwetsbare kind. Stella is ons klankbord in Zuid-Af rika. Zij helpt met al onze

vragen, waar zij a ls Zuid-Af rikaanse het antwoord op weet. Een persoonli jke

impressie vindt u van Stella op de volgende pagina.

In 2021 gaan wij met passie en enthousiasme door met ons prachtige werk en

zullen met u de resultaten bli jven delen. Niet alleen in de Updates, maar ook in

persoonli jke gesprekken. W ij maken graag met u een afspraak!

Lonie Vles – Rosenmöller

Founder/bestuurslid
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Stella Gcaba-Buthelezi

I am a social worker by profession, I graduated in 1991 and started practicing in

1991. I have worked in dif ferent f ields but mainly with children as I am very

passionate about children’s welfare.

I have known Lonie for about 10 years now through her work with the Non-prof it

organization that I was working for. We worked very wel l together and formed a

relat ionship of trust.

I really enjoyed her method of doing things when she was visit ing the projects.

She would visit the projects but also visit the families in their own humble

homes. The families wi l l be very impressed by her caring nature and her down

to earth manner. She wil l fo llow up on her undertakings and wil l look forward to

a follow up report af ter leaving the country. She remembered the families by

name when she returned months later.

I learnt a lot f rom her and I undertook to

help her when she started Izingane

because I knew how the subject of

children is close to her heart . My role is

to visit projects in between Lonie’s

visits. I offer advice and play a

support ive role in terms of helping the

projects to develop.

I am committed to working with Izingane

to achieve its object ives on a voluntary

basis. I am looking forward to the

project visits and you will be kept

informed of all the developments.
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Overzicht projecten

Nourish - Sigagule (Limpopo) 

In Sigagule bij Hoedspruit, naast het Kruger Park start te Sarah Bergs 9 jaar

geleden haar 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 vele t ientallen kinderen van 1 tot 5 jaar kleuteronderwijs kr i jgen en

spelend leren. Na school worden oudere schoolkinderen opgevangen en krijgen

o.a. Engelse les. Alle kinderen krijgen gezond eten en ook f ruit voordat zij naar

huis gaan. Izingane steunt Nourish met gericht advies en ook f inancieel waardoor

het schoolt je met extra klasjes en een baby unit , mogeli jk gemaakt door Bits for

Kids en Rieks en Marion Stroeve, kon worden uitgebreid, maar steunt ook met het

voedselprogramma.

RISE ECD Outreach Creche Program – rondom Acornhoek (Mpumalanga)

Rise ECD Outreach is een init iat ief  van Nourish en Izingane met als doel om 

naast de Nourish Sigagule crèche 5  zeer afgelegen crèches intensief  te 

begeleiden in de uitgestrekte en rurale omgeving van Acornhoek/Sigagule. 

Gesteund door Izingane zet Rise ECD Outreach kleine, maar belangrijke stappen 

vooruit .  Tijdens de lange lockdown waren de crèches gesloten, maar ontvingen de 

families wel voedsel- en hygiëne pakketten thuis. De leiding heef t training 

ontvangen, zij worden regelmatig bezocht en hebben (educatief ) speelgoed en 

lesmateriaal gekregen. Er is een W hatsapp groep opgericht voor alle teachers en 

hier wordt veel gebruik van gemaakt en problemen worden besproken.  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 leeft . Schrijnende armoede, ziekte en voor velen een uitzicht loze toekomst.

Geen schoon water, 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, het aanleggen van een groentetuin en een crèche in een

aangepaste container. In 2020 heef t Izingane met f inanciële steun van Blokker

een schoolt je kunnen bouwen waar jonge kinderen kleuteronderwijs kri jgen en

spelend leren. Dageli jks komen hier ca. 25 kinderen en krijgen zij 7 dagen in de

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

voor zij naar huis gaan.

Dlulabaphi Organization for Orphans 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 25 child/youth headed households met circa 100

kinderen 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’ zijn 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.

Tijdens de lange lock-down periode werden, als het was toegestaan, deze

kwetsbare kinderen thuis bezocht, kregen ze voedselpakketten en dekens en

hoopte DOO ze te kunnen bli jven motiveren en hoop te geven voor de toekomst.
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Overzicht projecten

Olievenhoutbosch Centre for Disabled and Preschool (Gauteng)

Olievenhoutbosch is ons eerste project dat na onze opricht ing in 2015 door

Izingane werd gesteund. Wij luisteren en adviseren over nieuwe wegen die zij

wi l len inslaan om het leven van de gehandicapte kinderen niet alleen in hun

centrum, maar ook in de nabije omgeving, te verbeteren. De klassen zijn

uitgebreid met grade 1 en 2, om zoveel mogeli jk ook gehandicapte kinderen

(passend) onderwijs te geven. Onze f inanciële steun was voornamelijk voor het

voedselprogramma, want alle ruim 160 kinderen in het programma krijgen

dageli jks een noodzakeli jke en warme maalt i jd .

Zikode Day Care – Holomiso/Boksburg (Gauteng)

Wij volgen dit project nabij Johannesburg in de sloppenwijk van Lindelani sinds

begin 2018 en hebben wij in korte t i jd veel posit iefs bereikt . Dageli jks komen

circa 80 kleuters en baby’s naar Zikode, waar ze worden verzorgd,

kleuteronderwijs kr i jgen en belangrijk een gezonde maalt i jd . Met hulp van

Izingane is (educatief ) speelgoed en lesmateriaal gekocht en er wordt er extra

gelet op de hygiëne. Izingane maakte het tevens mogeli jk dat de kinderen thuis

t i jdens de lockdown gezonde pap kregen. Deze werd door de leiding gekookt bij

Zikode en werd langsgebracht bij de kwetsbare families.

Op zaterdagen komen zo’n 15 jonge jongens naar het project . Naast plezier

maken, sporten en ook een gezonde sandwich, wordt er veel aandacht gegeven

aan serieuze onderwerpen zoals Covid-19, hygiëne, hun toekomst, (seksuele)

voorlicht ing. Het programma is een groot succes.
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Overzicht projecten

Dalton Preschool - Durban (KwaZulu Natal)

In Dalton, in schamele omstandigheden groeien veel kinderen op in extreme

armoede. W ij ondersteunen het kleine schoolt je, dat wordt geleid door een

geweldige teacher en volunteers en waar de jonge kinderen dageli jks aandacht,

lessen, l iefde en ook eten krijgen. Dalton is een oase in het onrustige en

onveil ige Durban.

PAP Project – rondom Acornhoek (Mpumalanga)

In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van het PAP Project dat Izingane

samen met Nourish startte en waar de kinderen in de 6 crèches van het RISE

ECD Outreach programma dageli jks pap van goede kwaliteit kri jgen. Deze pap

wordt ’s morgens gegeven samen met een supplement van mineralen en

vitamines, een voedzame start van de schooldag voor de vele kwetsbare

kinderen. Een pluspunt is dat maandeli jks de kinderen ook worden geworden

gemeten en gewogen. Bli jf t de groei achter, dan worden ze doorverwezen naar de

kliniek.

Tijdens de lock-down en dus ti jdens de sluit ing van de crèches was het niet

mogeli jk om het programma uit te voeren. In plaats daarvan hebben wij alle

kinderen thuis voedselpakketten kunnen geven. Wanneer de crèches open gaan,

dan zal het programma direct weer worden gestart .
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ACFS Community Education – Soweto (Gauteng)

ACFS geef t dageli jks na school bijna 14.000 kwetsbare kinderen een maalt i jd in

Soweto en omgeving. Maar ACFS wi l de kinderen méér geven dan alleen een

maalt i jd .

Izingane bezocht ACFS in 2019 in Soweto en ontwikkelde samen met ACFS een

teenager meisje programma, de Girls Club, met als doel om deze kwetsbare jonge

meisjes die opgroeien in een gebied waar verkrachting, misbruik, teenager

zwangerschappen maar al te vaak voorkomen te helpen. En de resultaten die

worden bereikt zijn enorm posit ief .

In 2020 is het programma van twee naar vijf centra uitgebreid en worden ca. 200

meisjes tussen 9 en 15 jaar intensief gevolgd.

Bonolong Centre – Makushane (Limpopo)

Contribute Foundation maakte het mogeli jk om in het afgelegen en arme

Makushane het Bonolong Centre te realiseren met een crèche, kleuterschoolt je,

een teenager naschoolse programma, een groetentuin en een buiten speel area.

De bouw is in 2019 gestart en in 2020 opgeleverd. Helaas, door Covid-19 is er in

2020 nog nauweli jks gebruik van gemaakt. In Limpopo was de lock-down periode

lang en hef t ig. De vele kinderen en hun families werden wel gevolgd, ontvingen

voedselpakketten, hygiënische middelen, dekens en mondkapjes (ook voor de

kinderen). In december een start gemaakt met het teenager programma in de

buitenlucht .

Het centrum maakt een wereld van verschil voor de kwetsbare kinderen in het

arme, achtergebleven Makushane.
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Quotes projecten naar aanleiding van het 5 jarig bestaan van Izingane

Mary James

Sgedlane Settlement – Letcee

‘When I f irst took Lonie to Sgedlane, we were silenced by the destitut ion and the

abject poverty that the children were living in. There was no potable water. The

children malnourished and list less, were dressed in rags and their eyes were dull .

Today, thanks to the project, the children are healthy, full of energy and dressed

in warm clothes. They have a wonderful new school, where they are fed and card

for and their bright eyes ref lect their future. This project has completely changed

the world for the families in Sgdlane. The commitment to the children – to their

present circumstances, and to improving their futures – is both hearth-warming

and inspiring. Thank you Lonie and Izingane Happy Foundation for the huge

difference your have made to our children. The world is a better place because of

you! ’

Raymond Perrier

Dalton Preschool

‘The l ink with Izingane has kept up our spirits during Covid. The f inancial support

we have received has been crit ical to providing a pre-school facil i ty to very poor

children liv ing 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 f riendship,

advice and solidarity! ’

Maria Matsetela

Dlulabaphi Orphans Organization DOO

‘The foundation is a great help in our communit ies. We have achieved great

opportunit ies 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 organisation. We will forever be thankful to Izingane, keep up the

good job you are doing in our country! ’
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Overzicht projecten

Bertha Magoge

ACFS Teenage Girls Project

‘The Teenage Girls Club has afforded me such a special privi lege to have quality

interact ion with young girls who have very limited skil ls and conf idence. It is such

an honour to watch these girls transform and bloom the moment they start to

believe in themselves and actually l ike what they see in the mirror. These girls

can and they wil l! 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 f inancial 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 their intentions of the organisation! This is

something to be commended, and we are so grateful for the f riendship between

Izingane Happy Foundation and Nourish, and we look forward to our continued

relat ionship .

Thank you! ’

Ruth Madelane / William Mabizela

Zikode Daycare – Preschool / Teenage Boys Program

‘Iz ingane has brought us so many things in our life and organization. During the

lockdown it provided us with food parcels mand health equipment. We learned so

much and we are wil l ing to learn more for a better future. We are proud and we

wish Izingane the best! ’
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Overzicht projecten

Dinah Sekese

Olievenhoutbosch Disability Organisation

‘Fami ly is not always def ined by blood or by last names. It is def ined by love,

compassion, kindness, generosity, sacrif ice and commitment to the emancipation,

growth, progress and well-being of others. Family is the people who accept you

for who you are. It ’s the people who are wil l ing to sacrif ice their comfort and

share their resources with you, realize your potential, achieve your goals and

fulf i l your destiny. In Izingane Happy Foundation we have found family, the best

kind the universe has to offer. As Olievenhoutbosch Disabil i ty Organisation we

are grateful and thankful for the wonderful and amazing journey that we have

travelled together with Izingane Happy Foundation! ’

Beauty Massy

Bonolong Centre

‘We now have a beautiful school at Bonolong. This was put to a stop when the

lockdown kicked in. Since the complet ion of the school the enrolment has moved

from 14 to 18 children and we are sti l l expecting more kids coming in next year.

The teenager program is also under way and the garden is coming up and

vegetables are already growing. We thank and will a lways appreciate Izingane

Happy Foundation for their support towards all the developments that have

happened and sti l l are happening at school. Izingane came to our aid during the

lockdown period when things were dif f icult for everyone. The kids were given food

parcels and blankets. This support came at them most needy time in community.

Thank you Izingane ! ’
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Iris Vonk (penningsmeester)

CFO Amsterdam Internet Exchange 

Thomas Vles

CEO Tellow

Karel Knoll 

Partner, Deloit te
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Anke Mulder (voorzitter)

Advocaat, Famil ie- en Erf recht

Van Benthem & Keulen, Utrecht

Lonie Vles-Rosenmöller

Oprichter Izingane Happy 

Foundation

Vincent Mentzel

Fotograaf
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Jaarcijfers 2020

Balans 

Activa

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR EUR EUR EUR

Vaste activa 0 0 359 718 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0 0 0 0

Liquide middelen 41.610 32.313 25.702 24.526 11.493

41.610 32.313 26.061 25.244 11.493

Passiva

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR EUR EUR EUR

Continuïteitsreserve 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Reserve -te besteden aan doelen <  1 jaar 31.610 22.313 16.061 15.244 1.493

Totaal reserve 41.610 32.313 26.061 25.244 11.493

Voorzieningen 0 0 0 0 0

Kortlopende verplichtingen 0 0 0 0 0

41.610 32.313 26.061 25.244 11.493

Staat van baten en lasten 

Baten uit fondsenwerving 2020 2019 2018 2017 2016
EUR EUR EUR EUR EUR

Donaties, giften en schenkingen 61.117 65.268 28.707 34.441 27.110

Som der baten 61.117 65.268 28.707 34.441 27.110

Lasten

Besteed aan doelstellingen 49.684 49.797 21.375 15.297 14.437

Reiskosten 54 8.043 5.140 4.478 871

Bankkosten 860 276 374 424 60

IT & overige kosten (hosting website) 1.221 541 642 131 250

Afschrijvingskosten website en brochures* 0 359 359 359

Som der lasten 51.819 59.016 27.890 20.690 15.617

Resultaat 9.298 6.252 817 13.751 11.493

*) Er wordt een afschrijvingstermijn van 3 jaar gehanteerd

Overige kosten 2017

Totale kosten 1.208

Eenmalige kosten 1.077

Restant 131



Wij danken alle individuele sponsors en donateurs voor hun financiële 

steun en support.
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Overzicht sponsors

Sponsor overzicht 2020

Gooiland Computers

Blokker

Contribute Foundation

Sophie Rosenthal Vereeniging

Continua B.V.

W ijge Holding B.V.

Rieks en Marion Stroeve

19 Jaarverslag 2020 l Stichting Izingane Happy Foundation

T & A België

Michiel W itteveen

Print Factory Imprimo

Heiny van den Ham Tekst

Lex Maat Graf ische Vormgeving

Ton en Daphne Cieraad
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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 zi j  de plaatseli jke leiding betrouwbaar 

acht en die niet of  in onvoldoende mate door andere instant ies of  organisat ies 

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 funct ioneren van het project 

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

ondersteuning.
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Doelstelling voor 2018 / 2019 / 2020 / 2021

De Sticht ing heeft als doelstell ing 12 tot 16 projecten te steunen. Dit is om het

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

gezien de schaalgrootte van de Sticht ing.

In 2021 hoopt de Sticht ing ca. 12 projecten totaal te steunen, zodat een lichte

groei nog mogeli jk kan zi jn. Daarbij is het ook belangrijk om nieuwe projecten te

selecteren, die zicht enigszins bevinden in de nabijheid van reeds gesteunde

projecten om reis- en verbli j fkosten met betrekking tot de project bezoeken in de

hand te houden. Ook is het mogeli jk om eventueel nieuwe regio’s te onderkennen

waar zich meerder voor de stichting interessante projecten bevinden.

Elk half jaar worden alle projecten geëvalueerd en wordt besloten om wel of niet

door te gaan met f inanciële steun.

In 2021 zal het beleid, zoals beschreven voor 2020 in principe ongewijz igd

worden voortgezet, tenzij zich nieuwe relevante ontwikkelingen voordoen.
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Hoe vindt en verkrijgt de Stichting haar financiële middelen

De Sticht ing organiseert een keer per jaar een (gesponsorde) bijeenkomst in 

november, waarbij donateurs, sponsors en mogeli jke geïnteresseerden worden 

voorgelicht over de act iviteiten en resultaten 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, door verspreiding van 

voorl icht ingsmateriaal en twee maal per jaar met het uitbrengen van een 

(gesponsorde) Update (Nieuwsbrief ).

De Sticht ing tracht tevens langdurige relat ies aan te gaan met 

sponsors/donateurs om de continuïteit  te versterken.
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Toelichting op reis-en verblijfskosten

Kosten die gemaakt worden, zi jn 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 zi jn. 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 bedri jven 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-

Afrika via de sociale media en door verspreiding van voorl icht ingsmateriaal

De Sticht ing tracht tevens langdurige relat ies aan te gaan met 

sponsors/donateurs (3 jaar) om de continuïteit  te versterken.




