
We zijn weer terug van een 
bijzondere reis naar Zuid-
Afrika, waar we alle 13 (!) 
projecten hebben bezocht. 
Geweldig om te zien wat 
Izingane in de afgelopen 
jaren heeft bereikt. Het 
raakte ons echt, en we rea-
liseren ons des te meer dat 
dit alleen mogelijk is dankzij 
het grote vertrouwen én 
de financiële steun van u 
allen, onze Izingane spon-

sors en donateurs. Dank daarvoor! Onze transparante aanpak 
en persoonlijke werkwijze worden door u gewaardeerd. Want 
al verschillen de projecten of organisaties waar wij mee werken 
– in grootte, aanpak, situatie van de kinderen – het belangrijk-
ste is dat we werken op basis van gelijkwaardigheid. We kijken,  
luisteren en adviseren en samen maken we nieuwe plannen. 

Zo ook voor het project Olievenhoutbosch Centre for Disabled, 
Preschool en Primary school (tot Grade 5), een van de eerste 
projecten waarmee we 7 jaar geleden gingen samenwerken. 
‘Gewone’ kinderen zitten hier samen met (geestelijk) 
gehandicapte kinderen in klasjes, in totaal zo’n 180 kinderen. 

Alle kinderen zijn kwetsbaar, want ze groeien op in armoede 
met helaas vaak criminaliteit en ziekte als gevolg. Naast goede 
scholing krijgen de kinderen op het Centre ontbijt (pap) en een 
gezonde warme lunch. Want thuis is er geen of nauwelijks eten, 
en al helemaal geen gezond eten. Een aantal kinderen heeft 
zware medicatie die niet goed valt als daarbij niet wordt gegeten, 
en dat is zichtbaar wanneer ze ’s morgens naar het Centre komen.

En zo ontstond het plan voor een Soup Kitchen, waarbij de meest 
kwetsbare kinderen driemaal in de week na school wat eten 
kunnen meenemen naar huis. Een warme, uitgebalanceerde 
maaltijd en voldoende om ook eventuele broertjes en zusjes mee 
te laten eten. We hebben uiteraard gecheckt of dit tot afgunst 
kan leiden bij kinderen die buiten het programma vallen, maar 
dat blijkt in Zuid-Afrika geen probleem. Het wordt ze gegund, 
omdat men kan zien dat juist deze kinderen het nodig hebben. 
Een van onze sponsors was bereid financiële steun te bieden en 
zo konden we op 15 juni starten met dit bijzondere project. 

Wilt u meer weten over deze vorm van directe steun, neem dan 
contact op met lonie@izingane.nl of bel 06 21 806 708.

Hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Lonie Vles - Rosenmöller

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.
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Update 15 Juli 2022 

Louisa en Rowan op z’n Gooisch

Voor het TLC/Discovery+ televisieprogramma verbleven 
Louisa en Rowan een week in het Gooi om het Gooische 
leven van nabij mee te maken. De week werd afgesloten 
met een veiling, waarvan de opbrengst naar Izingane 
ging. Veel dank voor de geweldige cheque van € 1.805 
die we mochten ontvangen!

Lucendi Foundation 
In Kgotsong, Bothaville 
(Free State) is de armoede 
zichtbaar en schrijnend, en 
vooral kinderen zijn hiervan 
de dupe. In dit uitgestrekte 
gebied is nauwelijks hulp 
en aandacht voor de vele 
problemen. Er wordt hard 
gewerkt om dit positief te 
veranderen. 
Dankzij de geweldige 
financiële support van 
Lucendi Foundation startte 
Izingane in samenwerking 
met partnerorganisatie 
ACFS een breed 
programma, met o.a. 
dagelijkse maaltijden voor honderden kinderen, het 
helpen opzetten van groentetuinen én een Teenage 
Girls Club en Safe Hub voor zwangere tieners. De eerste 
programmaresultaten zijn al zichtbaar.

Op onze website www.izingane.nl vindt u  
uitgebreide informatie over onze projecten.



Jaarverslag 2021, meer informatie, website
Wilt u meer weten over Izingane Happy Foundation? Of 
heeft u interesse in ons Jaarverslag 2021? 
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

Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

Sponsors
Blokker – Continua B.V. – Contribute Foundation
Daphne en Ton Cieraad - Gooiland Computers
Heiny van den Ham Tekst – Lucendi Foundation
Mentrea – Michiel Witteveen – Print Factory Imprimo
Reeders Stichting - Sophie Rosenthal Stichting
Wijge Holding B.V. 

Wij danken alle sponsors en individuele donateurs voor hun bijdrage en support!

Sustainable Development Goals
Izingane en de organisaties waar wij mee samenwerken 
dragen op verschillende manieren bij aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen – de 17 SDG’s – van de 
Verenigde Naties. Niet alle doelstellingen zijn voor ons 
realiseerbaar, maar met onze projecten zetten wij ons met 
hart en ziel in voor met name de 6 belangrijke doelen:

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair

Resultaat van uw bijdrage: 
Happy Izingane!

Feestelijke sponsoring
Izingane’s ambassadeur Daphne Cieraad vroeg op haar 
verjaardagsfeest als cadeau een bijdrage voor Izingane. 
Dat leverde maar liefst € 5.000 op, een super bedrag! 
Daphne wilde dit graag besteden aan onderwijsdoelen 
en in overleg hebben we drie projecten geselecteerd.

Na het 40-jarig huwelijksfeest van Wilke en Jan 
Broekhuizen werd het prachtige bedrag van € 1.950 op 
onze rekening gestort – het cadeau van vrienden en 
familie! Wilke en Jan kochten ook Izingane armbandjes 
om weg te geven, een mooi gebaar. 

Op Koningsdag werden in Utrecht speelgoed en 
zelfgetekende kaarten verkocht door Kiek, Duuk, Floor 
en Tijn van Dijk! Van de opbrengst ging 50% naar 
Izingane en 50% naar Oekraïne. Aan het einde van 
de dag werd € 130,45 bijgeschreven op de Izingane 
rekening! Heel veel dank voor deze bijzondere en 
geweldige steun! 

Overweegt u een bijdrage 
te vragen bij een feestelijke 
gebeurtenis? Graag komen wij 
de Izingane houten cadeaubox 
brengen! In overleg kunnen wij uw 
bijdrage uiteraard inzetten voor 
een specifiek doel of project. Zo 
wordt uw bijdrage heel persoonlijk!

Sponsoring Kampong

Een mooi initiatief en daar zijn we blij mee, want drie 
jeugdteams bij Kampong in Utrecht maken reclame voor 
Izingane! 

Save the date: 
Zondag 11 december 2022 

Izingane Happy Hour!


