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December 2021
c reatin g op p or tun ities

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
zondag 28 november, de dag
dat Izingane Happy Hour zou
plaatsvinden. Helaas hebben
we dit, net als in 2020, het jaar
van ons 5-jarig bestaan, moeten
cancelen vanwege de Covid-19
maatregelen. Ongelooflijk jammer dat we niet even samen
kunnen stilstaan bij dit jubileum en we u niet persoonlijk
kunnen bijpraten over de
meest recente ontwikkelingen.
We zijn net terug van een bijzondere reis door Zuid-Afrika. We hebben alle 12 projecten bezocht en samen teruggekeken op behaalde resultaten, maar zeker ook samen plannen gemaakt. Want onze
adviserende rol is absoluut belangrijk, maar ‘samen’ staat daarbij
centraal. Wij vertellen de mensen op de projecten niet wat ze moeten doen, maar adviseren, begeleiden en denken mee op basis van
gelijkwaardigheid. Want dat is volgens ons de sleutel: alleen in een
gelijkwaardige relatie sta je open en kun je luisteren naar elkaar,
waardoor je samen uiteindelijk zoveel meer kunt bereiken voor de
vele kwetsbare kinderen, hun families en de communities.
De projecten raken ons, ook emotioneel, omdat wij weer prachtige, hoopvolle en (on)verwachte ontwikkelingen hebben gezien:
Twee projecten willen wij hierbij naar voren halen:
•	Sgedlane Settlement, waar kinderen niet naar school gingen: te ver weg en te gevaarlijk om te lopen. Wij regelden

De Izingane projecten
Gauteng
1. O
 lievenhoutbosch Centre for Disabled
and Preschool
Olievenhoutbosch
2. DOO Dlulabaphi Organization for Orphans
Atteridgeville
3. ACFS Teenage Girl’s Clubs
in en rond Soweto
4. ACFS Safe Hubs for pregnant teenage girls
and young teenage mothers
in en rond Soweto
5. Zikode Daycare and Preschool
Windmill Park Holomisa
6. Zikode Boys Program
Windmill Park Holomisa

transport, schooluniformen én een rugzak. Nu gaan hier
19 kinderen tussen de 6 en 15 jaar naar de lagere school.
We zagen de blijdschap in hun ogen toen ze uit school kwamen. Ze mogen leren!
•	De Safe Hubs voor zwangere meisjes en jonge tienermoeders in Soweto. We hebben deze moedige meisjes – velen in
schooluniform – ontmoet. Ze krijgen steun op diverse fronten en hebben weer een toekomst. Een belangrijk onderdeel
van dit programma is ook de voorlichting op scholen om
meisjes zelfbewuster te maken. We werden geraakt door hun
concentratie en de wil voor zichzelf te kiezen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Onder het kopje Projecten
op onze website www.izingane.nl kunt u meer lezen over alle
12 projecten.
Deze Update is anders dan u van ons gewend bent. Wij stellen
graag een aantal kinderen (‘izingane’) en teenagers aan u voor,
die wij hebben ontmoet op de verschillende projecten. Op elk
project hebben we met vele jongens en meisjes gepraat en hun
veerkracht is indrukwekkend.
Maar we komen ook graag persoonlijk bij u langs om het Izingane
gevoel met u te delen en meer over onze projecten en deze
bijzondere kinderen te vertellen. Mail lonie@izingane.nl of bel
06 21 806708 en misschien dat ik u binnenkort mag ontmoeten?
Hartelijke groet, namens het bestuur,
Lonie Vles - Rosenmöller
KwaZulu Natal
7. L etcee Sgedlane Settlement Creche,
Preschool, Primary school Project
Greytown
8. Denis Hurley Dalton Preschool
Durban
9. I-Care Street Boys Program
Durban

Mpumalanga
10. N
 ourish RISE ECD Outreach Program
rond Acornhoek
11. PAP Program
rond Acornhoek

Limpopo
12. B
 onolong Daycare, Creche and
Afterschool Program
Makushane

Onze Izingane en teenagers
Olievenhoutbosch Centre for Disabled and
Preschool

Bonolong Daycare, Creche and
Afterschool Program

Migashe kwam 7 jaar geleden op het
project en kon alleen maar liggen. Ze
heeft zoveel geleerd, zit in Grade 2 en is
trots dat ze kan tellen.

Komt drie keer in de week na school naar
Bonolong. Ze vertelde dat ze blij is met het
programma, omdat er boeken zijn die ze
mag meenemen naar huis. Ze houdt van
lezen en rekenen en vindt teacher Patricia
de liefste vrouw die ze kent!

Migashe – 9 jaar

DOO Dlulabaphi Organization for Orphans

Vanessa – 10 jaar

Ngobeni – 13 jaar

Teenage Girl’s Club

Nhlanhla – 13 jaar

Woont samen met haar zusje en wil graag
dokter worden. ‘Mama Maria doet zoveel
voor mij en mijn zusje. We krijgen eten
en kleren en ze komt kijken of ons huisje
netjes is. Ze stimuleert mij om op school te
blijven.’

		
Voor Nhlanhla is het programma een
‘safe place’. Ze vertelde dat zij heeft
geleerd hoe zij het beste kan omgaan
met haar trauma’s over wat zij heeft
meegemaakt. Het programma geeft haar
hoop en vertrouwen.

Zikode Boys Program

Tsandile – 11 jaar

		
‘Ik heb geleerd om geen drugs en
alcohol te nemen en een voorbeeld
te zijn voor andere kinderen. Ik help
mijn Gogo (oma) met afwassen,
boodschappen doen en ik wil mijn school
afmaken.’
Sgedlane Settlement

Katlego – 10 jaar
Katlego gaat sinds mei voor het eerst naar
school, samen met 18 andere kinderen
tussen 6 en 15 jaar uit Sgedlane. Ze doet
enorm haar best en zit nu al in Grade 4.
Ze is zo blij dat ze mag leren! Ze is een
doorzetter en wil graag dokter worden.
I-Care Streetboys Program

Ennique – 14 jaar

Ennique heeft hard moeten werken om
te zijn waar hij nu is. Hij waardeert de
warmte en goede zorgen die hij krijgt
van de house parents in het huis waar
hij woont. Hij wil graag bakker worden
en we proefden zijn muffins: heerlijk en
gemaakt met verse ingrediënten... zéker
niet uit een pakje.

Zikode Boys Program

Thandile – 11 jaar

		
Thandile schrok op de ochtend dat wij
er waren om 5 uur wakker van schoten.
Dat gebeurt vaker in het settlement
waar hij woont. Drie mensen waren
neergeschoten. De politie kwam om 7
uur, de ambulance om half 8. Toen was
het al te laat… Thandile wil criminal
lawyer worden en vechten tegen
criminaliteit.

Safe Hubs for pregnant teenage girls and
young teenage mothers
Nthokozo – 17 jaar
Deze tienermoeder met baby van 2
maanden is blij met het programma,
omdat zij geholpen wordt met de trauma’s
die ze opliep toen ze ontdekte dat ze in
verwachting was. Nthokozo leert veel in
de sessies en is blij dat ze naar school is
blijven gaan. ‘The Safe Hubs has created
hope for us to live again.’

Jaarverslag 2020, meer informatie, 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 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 bijdrage en support!

