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Voorwoord - Lonie Vles – Rosenmöller

Het jaar 2021 was een enerverend jaar
voor Izingane Happy Foundat ion. Een jaar
waarin Covid-19 helaas nog een stempel
drukte op de wereld. Een zwaar jaar voor
hen die door Covid -19 een f amilielid of
vr iend moesten ver liezen. Een jaar waar in
wij noodgedwongen niet konden reizen en
de projecten konden bezoeken in ZuidAf rika,

en

waar in

wij

helaas

voor

de

tweede maal ons ‘Izingane Happy Hour’
moesten annuleren…

Maar het jaar 2021 bood ook veel goeds.
De organisaties, de projecten waar wij
mee samenwerken lieten hun veerkracht
zien. Creat ing opportunities , dat is waar
wij voor staan, maar de projecten deden
exact hetzelf de.

Met de vele restricties en creativit eit werd op de projecten gewerkt om het
maximale te kunnen bereiken. En dat lukte. Vanuit Neder land konden wij veel
volgen, wif i liet ons gelukkig niet in de steek en we konden overleggen, delen en

genieten van de ook vaak onverwachte resultaten die werden geboekt.
In plaats van gezond eten op de crèches en kleuterscholen werden er nu
voedselpakketten

rondgebracht

met ook

hygiënische

producten zoals zeep,

sanit izers, mondmaskers en kon het contact met de community op deze wij ze
blijven doorgaan.
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In 2021 zijn wij eigenlijk als gevolg van Covid-19 een nieuw proj ect gestart bij
ACFS in Sowet o waar wij al jaren mee samenwerken. Tijdens de lockdown nam
het aantal zwangerschappen onder jonge meisjes toe en openden wij in f ebruari
twee Saf e Hubs voor zwangere tienermeisj es en j onge tienermoeders . En dit is
nodig,

want

ook

zonder

Covid

is

het

aantal

teenag er

zwangerschappen

ontstellend hoog. Dit bij zondere programma dat wij konden starten dankzij
geweldige f inanciële support van de Contribute Foundation, gaat verder met een
breed voorlicht ingsprogramma op middelbare scholen in en rondom Soweto. In
2021 werden hiermee ruim 3.000 jonge meisjes bereikt.
Alle 12 Izingane programma’s zijn verschillend . Dat maakt het werken zo
interessant . Voorbeelden hiervan: een relatief kleine organisatie die zo’n 30 Chil d
Headed Households begeleiden, een programma waar kwetsbare jongens en
straatjongens worden opgevangen, ruraal gelegen crèches en kleuterscholen
waar dagelijks honderden kwetsbare kinderen lief devol worden opgevangen.
Maar ook helpen we mee aan op maat gesneden trainingen om de onder wijs
kwaliteit te verbeteren op de kleuterschooltjes, het starten van groente tuinen
waar Gogo’s (oma’s) en caregivers meehelpen. En helpen we met het regelen van
schooltransport, zodat 19 kinderen tussen 6 en 14 jaar in 2021 voor het eerst
naar de lagere school konden gaan. Lopen was niet mogelijk ; te ver en te
gevaarlijk .

Op

onze

website

www. i zingane.nl

worden

alle

12

projecten

beschreven.

In mei 2021 bezocht Stella Gcaba onze Zuid-Af rikaanse representative alle
projecten. Haar impressies, mening en ook haar advies zij n van grote waarde.
Niet alleen voor ons in Neder land, maar ook in Zuid-Af rika. In oktober/november
kon ik naar Zuid-Af rika om de projecten te bezoeken en was net op tijd terug
voordat de wereld helaas weer op slot ging voor een poosje…
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Izingane kan niet f unctioneren zonder het vertrouwen en de f inanciële support die
wij krijgen van onze donateurs en sponsors. Het maakt mij niet alleen intens blij,
maar ik word er ook stil en zeer dankbaar van. Het is zo bij zonder om de
resultaten te zien, we hebben zoveel kunnen bereiken en we gaan verder! En ik
hoop samen met u. Onze dank gaat uit naar Blokker, Cont inua B.V., Contribute
Foundat ion,

Gooiland

Computers,

Michiel

W itteveen,

Sophia

Rosentha l

Vereenig ing, Ton en Daphne Cieraad, W ijge Holding B.V. en alle vrienden van
Izingane. Maar ook veel dank voor Heiny van den Ham Tekst, Simone Couenber g
Mentrea, Rob Pekelharing Imprimo Printf actory en Linda Ver diesen. Jullie staan

altijd klaar staan voor Izingane en dat is van immense waarde!
Zou u mee willen met mij naar Zuid- Af rika om een project of meerdere projecten
te bezoeken, dan is dat zeker mogelijk . Neem gerust contact met mij op en ik
werk graag samen met u een plan uit.
Tot slot veel dank aan het bestuur van Izingane Happy Foundation. Hun
meedenken, hun advies en vr iendschap is voor mij belangrijk en wordt enorm
gewaardeerd.

Lonie Vles – Rosenmöller

Founder/bestuurslid
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Bertha Magoge
ACFS Executive Director
ACFS is a registered NGO founded by the
late Bishop Trevor Huddleston in1945 in
Sophia town, Johannesburg . He saw the
plight of the needy malnour ished children &
teamed up with a group of volunteers who
f ed the children with the aim of combating
malnutrition. Seventy-seven years later, the
organisation
committed

is
to

still
the

standing
educat ion

and
of

still

young

children.

W hen I joined ACFS in 2019, as the new execut ive Director, I was perturbed to
see the plight of young teenage girls in Soweto and the greater Johannesburg .

The rate of teen pregnancy was quite alarming . Many young people and
especially g irls do not have adequate adult support in their lives. Some live wit h
parents who work long hours or are substance abusers; they may live with
relat ives who are alr eady burdened wit h addit ional childcare duties. Child-headed
and or granny headed households are common. These children receive little or no
encouragement, support, and care – f undamental requirem ents f or a child to
thrive. It’s no wonder that these children enter their puberty or adolescent years

wit h minimal f amily support and due to poverty g irls are often driven to
transactional sex which leads to pregnancy and in some cases HIV inf ections.
W ith this problem I turned to my good friend and f ounder of Izingane Happy
f oundation Lonie Rosenmöller and discussed a pilot programme to provide
addit ional care and support to teenage girls. W e started a teenage girls
programme in 2019 in two of our centers Pim ville and Jabavu. Fast f orward to
2022 and the programme has expanded to all 9 centres with over 250 teenage
girls helped directly through the project.
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Together with Izingane

we expanded to

project to introduce support to pregnant
teens after one of our own teenage g irls
had become pregnant and we were at a loss
as how to cont inue to support her in the
predicament .
Ref lect ing on the many accomplishments in
the teenage gir ls’
project,

I

am

clubs and saf e hubs

really

gratef ul

f or

the

partnership that Izingane Happy f oundation
has with us.

They do not behave like a Donor who comes to us with super ior attitude or
solut ion. Instead, we are treated like equal partners. Our vice and opinions

matter! W e have room to discuss our problems and together we f ind diff erent
ways of overcom ing the challenge.

In particular I have come to appreciate the

methodolog y of small-scale f unding that Izingane does. They really assist us to
think through sustainable ways of starting something small wit h small f unding and
then build on it by ident if ying other stakeholders and other resources that can
deepen the inter vention in a more sustainable way. It’s truly remarkable that,
when I think that the teenage girls project started with just 50 teenage girls but in

total, we now reach over 250 children with daily empowe ring and conf idence
building programmes. In addit ion, we reach over 3000 school-based teenage gir ls
wit h our school-based prevention programme which also grew out of the teenage
clubs. W e have managed to sign collaborative agreements with over 10 strategic
stakeholders, each wit h diff erent expertise around adolescent reproductive and
sexual health.
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These collaborations, assist us to grow and deepen our intervent ion . One of the
unique attributes that Izingane has is that after each project visit, we have time to
ref lect on the project and always have a consultancy report from Lonie from which
we take a number of key learnings and f indings that addit ionally g ive us more
inf ormation on how to direct the project towards achieving greater depth and
sustainabilit y.

I am sincerely gratef ul to Lonie and of course Izingane f or the care and
partnership over the years. As an individual I have always f ound it easily and
welcomed to share my thoughts about the project. I look f or ward with so much

eagerness to the project visits by Lonie as I know it ’s a time being set aside f or
my own personal growth. W hen I grow as an individual, my organisation also
grows and the project of course grows and the impact is f ar reaching.

Each project visit from Lonie is a highlight for my year!
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Nourish - Sigagule (Limpopo)

In Sigagule bij Hoedspruit , naast het Kruger Park startte Sarah Bergs ruim 10 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 ver wezenlijken met o.a. een crèche waar
dagelijks vele tientallen kinderen van 1 tot 5 jaar kleuteronder wij s krijgen en
spelend leren. Na school worden oudere schoolk inderen opgevangen en krijgen
naast het Engels leren, ook lessen over de natuur, de dieren het helaas het
stroperij . In dit gebied grenzend aan Kr uger Park is deze voorlicht ing uitermate

belangrijk . Alle kinderen krijgen gezond eten voordat zij naar huis gaan.
RISE ECD Outreach Creche Program – rondom Acornhoek (Mpumalanga)

Rise ECD Outreach is een init iat ief van Nour ish en Izingane met als doel om
naast

de

Nour ish

Sigagule

crèche/preschool

5

zeer

af gelegen

crèches/ preschools intensief te begeleiden in de uitgestrekte en rurale omgeving
van

Acornhoek /Sigagule.

Gesteund

door

Izingane

zet

Rise

ECD

Outreach

belangrijke stappen vooruit . Tijdens de lange lockdown waren de crèches
gesloten, maar ontvingen de f amilies wel voedsel- en hygiëne pakketten thuis. De
leiding heef t training ontvangen, zij worden regelmatig bezocht en hebben
(educat ief ) speelgoed en lesmateriaal gekregen. Er is een W hatsapp groep
opgericht

voor alle teachers en hier

problemen worden besproken.

wordt

veel gebruik van gemaakt en

Ook wor dt er hard gewerkt aan het opzetten van

groentetuinen .
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Sgedlane Settlement Creche – Greytow n (Kw aZulu Natal)

In

maart

2017

werden

wij

door

partnerorganisat ie

Letcee

in

Greytown

meegenomen naar Sgedlane Settlement . Het was een schok om te zien hoe men
daar leef t. Schr ijnende armoede, ziekte en voor velen een uit zicht loze toekomst.
Geen schoon water, jonge kinderen die duidelijk onder voed waren en kinderen
die niet naar school gingen, omdat deze te ver weg is en er geen geld is voor
vervoer. Izingane steunde Sgedlane dir ect met advies maar ook f inancieel met
o.a. schoon water, het aanleggen van een groentetuin en werd met f inanciële

steun van Blokker een kleuterschooltj e gebouwd. In 2021 continueerde Blokker de
f inanciële support en werd er transport geregeld om 19 kinderen tussen 6 en 14
jaar dagelijks naar de lagere school te brengen. Deze kinderen krijgen een kans
en mogen nu leren wat niet vanzelf sprekend was.
Dankzij alle f inanciële support konden wij op dit project in 2021 een waterput
slaan, waar de hele community zij n voordeel van heef t. De hygiëne is verbeterd
en de kinderen zijn gezonder .

Dlulabaphi Organization for Orphans Home Based Care/ After School Project
– Atteridgeville (Gauteng)

In de sloppenwijken van Atteridgeville bij Pretoria startte Maria jaren geleden
haar project waar zij dagelijks ca 25 child/youth headed households met circa 100

kinderen begeleidt. De kinderen wonen zelf standig samen met hun broertjes en
zusjes. Mar ia 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 krijgen, maar ook een gezonde
maaltijd.
Tijdens de lange lock -down per iode werden, als het was toegestaan, deze
kwetsbare kinderen thuis bezocht, kregen ze voedselpakketten en dekens en
hoopte DOO ze te kunnen blijven motiveren en hoop te geven voor de toekomst.
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Olievenhoutbosch Disability Organisation - Olievenhoutbosch (Gauteng)

Olievenhoutbosch is ons eerste project dat na onze opr ichting in 2015 door
Izingane werd gesteund. W ij luisteren en adviseren over nieuwe ween die zij
willen 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, 2 en 3 om zoveel mogelijk ook gehandicapte kinderen
(passend) onder wijs te geven. Samen met Sticht ing W ilde Ganzen organiseerden
wij een f undraising activiteit . Dankzij geweldige f inanciële steun slaagde de actie

en nu staat er in plaats van de oude, onveilig e shack een simpel, maar stevig
gebouw, de I zingane Therapy Hall waar de zwaardere gehandicapte kinderen
dagelijks lief devol worden opgevangen.

Zikode Da ycare- Preschool /Teenage Boys Program – Holomiso/Boksburg
(Gauteng)

W ij volgen dit project nabij Johannesburg in de sloppenwijk van Lindelani sinds
begin 2018 en is er veel positief s bereikt. Dagelijks komen circa 80 kleuters en
baby’s naar Zikode , waar ze worden verzorgd, kleuteronder wijs krijgen en
belangrijk een gezonde maalt ijd. Met speciale f unding van sponsor Continua B.V.
kon het schooltje verhuizen en is er nu voldoende ruimte om te spelen, te leren

en voor moeders en oma’s om te werken in de grote aangelegde groentetuin. Met
hulp van Izingane is (educat ief ) speelgoed en lesmateriaal gekocht en er wordt er
extra gelet op de hygiëne.
Op zaterdagen komen zo’n 15 jongens vam ca. 14 jaar naar het project . Naast
plezier maken, sporten en ook een gezonde sandwich, wor dt er veel aandacht
gegeven aan serieuze onder werpen zoals Covid-19, hygiëne, hun toekomst,
(seksuele) voorlichting . Het programma is een groot succes.
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Dalton Preschool - Durban (Kw aZulu Natal)

In Dalton, in schamele omstandigheden groeien veel kinderen op in extreme
armoede. W ij ondersteunen het kleine schooltje, dat wordt geleid door een
geweldige teacher en volunteers en waar de jonge kinderen dagelijks aandacht,
lessen, lief de en ook eten krijgen.
Het schooltje is een oase in het onrustige en onveilige Dalton/Durban en de jonge
kinderen mogen en kunnen hier tot rust komen. Hoe klein ze ook zij n, het is
noodzakelijk .
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 dagelijks pap van goede k waliteit krijgen. Dit prachtige
programma kunnen wij sinds 2019 uit voeren dankzij f inanciële steun van Sophie
Rosenthal Vereenig ing . De 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 maandelijks de kinderen
ook worden geworden gemeten en gewogen. Blijf t de groei achter, dan worden ze
doorverwezen naar de kliniek .

8

Jaarverslag 2021 l Stichting Izingane Happy Foundation

Jaarverslag 2021
Overzicht projecten

ACFS Community Education – Sow eto (Gauteng)

ACFS geeft dagelijks na school bij na 14.000 kwetsbare kinderen een maalt ijd in
Soweto en omgeving . Maar ACFS wil de kinderen méér geven dan alleen een
maaltijd.
Izingane bezocht ACFS in 2019 in Soweto en ont wikkelde samen met ACFS een
teenager meisj e programma, de Girls Club, met als doel om deze kwetsbare jonge
meisj es die opgroeien in een gebied waar verkrachting, misbruik, teenager
zwangerschappen maar al te vaak voor komen te helpen. En de resultaten die

worden bereikt zijn enorm positief .
In 2020 is het programma van twee naar vijf centra uitgebreid en worden ca. 200
meisj es tussen 9 en 15 jaar intensief gevolgd. En nu in 2021 hebben alle 9 ACFS
centra een Teenage Girls Club!

AC FS Safe Hub voor zw angere tienermeisjes en jonge tienermoeders

–

Sow eto (Gauteng)

Contribute Foundation ondersteunde f inancieel het Izingane initiat ief en maakte
het mogelijk om bij ACFS in Soweto t wee Saf e Hubs voor zwangere tieners en
jonge tienermoeders te realiseren. Helaas zijn deze opvangplekken (hubs) nodig .
Hele jonge meisjes raken vaak ongewild zwanger, gaan niet meer naar school en
vervallen in nog diepere armoede. Het programma helpt, begeleidt en maakt hen

sterker. Ook worden ze gemotiveerd om op school te blij ven en vertrouwen te
hebben voor de toekomst. Een belangrijk tweede programma is het uitgebreide
(seksuele) voor licht ing

programma op scholen waar in 2021 al ruim 2.000

meisj es werden ber eikt. Elk meisj e dat gered kan worden telt en heeft een
voorbeeldf unctie in het helaas door mannen gedomineerde Zuid-Af rika.
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Bonolong Centre – Makushane (Limpopo)

In het afgelegen en arme Makushane startte Izingane met support van Contribute
Foundat ion in 2019 het het Bonolong Centre met een crèche en kleuterschooltje .
Het centrum maakt een wereld van verschil voor de vele kwetsbare kinderen in
het arme, achtergebleven Makushane.
Helaas was ook in 2021 in de provincie Limpopo de lock -down per iode lang en
heftig .

De

vele

kinderen

en

hun

f amilies

werden

wel

gevolgd,

ontvingen

voedselpakketten, hyg iënische middelen, dekens en mondkapjes (ook voor de

jonge kinderen).
I – Care – Durban (Kw aZulu Natal)

Sinds 1 januari 2021 ondersteunen wij I-Care en met name het Drop- in Centre
waar dagelijks tientallen vaak jonge straatjongens worden opgevangen. De
organisatie probeert ze van de straat te houden met onder andere in het Drop- in
Centre een op maat gemaakt dagprogramma met douchen, voorlichting, onder wijs
en met een gezonde maaltijd.
De jongens die wil len en het aankunnen volgen in de 2e f ase een intern
Rehabilit atie programma, de 3e f ase is begeleidend wonen en de laatste f ase is
een leer, trainingsprogramma .
Zo’n 70 tot 75% van deze jongens redt het!
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Anke Mulder (voorzitter)

Thomas Vles

Advocaat, Familie - en Erf recht

CEO Tellow

Van Benthem & Keulen, Utrecht

Lonie Vles-Rosenmöller
Oprichter Izingane Happy

Karel Knoll
Partner, Deloitte

Foundation

Vincent Mentzel

Iris Vonk (penningsmeester)

Fotograaf

CFO Amsterdam Internet Exchange
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Jaarcijfers 2021
Balans
Activa
31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Vaste activa

0

0

0

359

718

Vorderingen en overlopende activa

0

0

0

0

0

33.937

41.610

32.313

25.702

24.526

33.937

41.610

32.313

26.061

25.244

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.000
23.936
33.936

10.000
31.610
41.610

10.000
22.313
32.313

10.000
16.061
26.061

10.000
15.244
25.244

Voorzieningen

0

0

0

0

0

Kortlopende verplichtingen

0

0

0

0

0

33.936

41.610

32.313

26.061

25.244

2021

2020

2019

2018

2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Donaties, giften en schenkingen

75.221

61.117

65.268

28.707

34.441

Som der baten

75.221

61.117

65.268

28.707

34.441

72.918

49.684

49.797

21.375

15.297

Reiskosten

6.382

54

8.043

5.140

4.478

Bankkosten

662

860

276

374

424

2.933

1.221

541

642

131

0

0

359

359

359

Som der lasten

82.895

51.819

59.016

27.890

20.690

Resultaat

-7.674

9.298

6.252

817

13.751

Liquide middelen

Passiva

Continuïteitsreserve
Reserve -te besteden aan doelen < 1 jaar
Totaal reserve

Staat van baten en lasten
Baten uit fondsenwerving

Lasten
Besteed aan doelstellingen

IT & overige kosten (hosting website)
Afschrijvingskosten website en brochures*

*) O.a. Reiskosten van Stella Gcaba - onze locale partner en fee bezoeken projecten ZAR 800 per project. 5 x betaald in 2021. Onkostenvergoeding lokale ondersteuning.
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Sponsor overzicht 2021

Gooiland Computers

Michiel W itteveen

Blokker

Print Factory Imprimo

Contribute Foundation

Hein van den Ham Tekst

Sophie Rosenthal Vereeniging

Ton en Daphne Cieraad

Continua B.V.

Bits f or Kids

W ijge Holding B.V.

Mentrea

Wij danken alle individuele sponsors en donateurs voor hun financiële
steun en support.
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Beleidsplan Stichting Izingane Happy Foundation
Algemeen
De

werkzaamheden

van

Izingane

Happy

Foundation

zij n

erop

gericht

om

bestaande, kleinschalige, lokale project en bij voorkeur in ruraal en peri-urban
Zuid- Af rika te ondersteunen met advies om de projecten eff ectiever op te zetten.
Ook heeft de Stichting de mogelijkheid de projecten, daar waar dat wenselijk
voorkomt, op kleine schaal f inancieel te ondersteunen.

Soorten projecten
De St icht ing zoekt naar projecten, waar van zij de plaatselijke leiding betrouwbaar
acht en die niet of in onvoldoende mate door andere instanties of organisaties
worden gesteund. Ook wordt de St icht ing regelmatig benaderd door projecten, di e
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 w orden de activiteiten uitgeoefend
De

adm inistratieve

en

boekhoudkundige

af handeling

vindt

plaats

vanuit

Neder land, terwij l in principe tweemaal per jaar projectbezoeken worden af gelegd
in Zuid-Af rika.

Doel

Advies op het gebied van doelmatigheid inzake het f unctioneren van het project
en

eventueel,

daar

waar

dit

zinnig

voorkomt,

ondersteuning .
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Doelstelling voor 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
De Sticht ing heef t als doelstelling 12 tot 16 projecten te steunen. Dit is om het
benodigde toezicht ter plaatse uitvoerbaar en de kosten overzichtelijk te houden,
gezien de schaalgrootte van de Stichting .
In 2021 hoopt de Stichting ca. 12 projecten totaal te steunen, zodat een lichte
groei nog mogelijk kan zij n. Daarbij is het ook belangrijk om nieuwe proj ecten te
selecteren, die zicht enigszins bevinden in de nabij heid van reeds gesteunde
projecten om reis- en verblijfkosten met betrekking tot de project bezoeken in de

hand te houden. Ook is het mogelijk 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 2022 zal het beleid, zoals beschreven voor 2021 in principe ongewij zig d
worden voortgezet, tenzij zich nieuwe relevante ontwikkelingen voordoen.

Hoe vindt en verkrijgt de Stichting haar financiële middelen
De St icht ing organiseert een keer per jaar een (gesponsorde) bijeenkomst in
november, waarbij donateurs, sponsors en mogelijke geïnt eresseerden worden
voorgelicht over de activiteiten en resultaten van de Stichting .
Ook manif esteert de Sticht ing zich met regelmaat door middel van verslagen over
haar projectbezoeken in Zuid- Afrika via de sociale media, door verspreiding van

voor licht ingsmateriaal en twee maal per jaar met het uitbrengen van een
(gesponsorde) Update (Nieuwsbr ief ) .
De

Stichting

tracht

tevens

langdurige

relaties

sponsors/donateurs om de continuïteit te versterken.
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Overige toelichting

Toelichting op reis-en verblijfskosten

Kosten die gemaakt worden, zijn de reis- en verblijf skosten .
Het is essentieel en noodzakelijk 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
behoor lijk openbaar vervoer is en de af standen groot zijn. De kosten worden zo
laag mogelijk gehouden; er wordt op bescheiden wijze gereisd.

.
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