
Net teruggekeerd van een werkbezoek in Zuid-Afrika, waar we alle 
projecten hebben bezocht, blikken we terug. Het was een indrukwek-
kende reis. We bezochten een nieuw project, Gogo’s Kitchen nabij 
Durban, maar ook een van onze eerste Izingane projecten, DOO in 
Atteridgeville, waar Mama Maria na vele jaren hard werken haar taken 
heeft overgedragen en kan gaan genieten van haar rust.

Helaas hebben we ook negatief nieuws. We hebben moeten besluiten 
de ondersteuning van het Zikode Program in Holomisa stop te zetten. 
Want ondanks alle ingebouwde voorzorgsmaatregelen is er fraude  
gepleegd. Het ‘goede’ nieuws is dat onze strenge controles effectief 
zijn gebleken, waardoor dit aan het licht is gekomen. Maar voor het 
eerst in ons 8-jarig bestaan ondervinden wij de grote pijn van een  
dergelijk besluit, want de kinderen zijn het slachtoffer. We hechten 
veel waarde aan transparantie en hebben daarom alle projecten over 
deze situatie geïnformeerd – net zoals we ook u hierover informeren.

Gelukkig heeft het jaar 2022 Izingane ook veel goeds gebracht. We 
realiseren ons dat er heel veel mensen zijn die vertrouwen hebben 
in onze werkwijze, onze aanpak, onze transparantie. We kunnen niet 
vaak genoeg onderstrepen hoe belangrijk dit voor ons is en we zijn u, 
alle sponsors en donateurs, zeer dankbaar voor de samenwerking en 
financiële steun. 

Wilt u meer weten, heeft u vragen, neem dan gerust 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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Nieuw project Gogo’s Kitchen 
Op onze reis werden we 
meegenomen naar Molweni, 
ten noorden van Durban, in 
Kwazulu Natal. Een uitgestrekt, 
dichtbevolkt gebied met 
schrijnende armoede, 
alcoholmisbruik, ziektes, 
criminaliteit en vooral heel veel 
kwetsbare kinderen. 
Drie Gogo’s runnen in dit 
gebied met veel energie hun 
‘keuken’, waar ca. 120 kinderen 
dagelijks na schooltijd een 
warme maaltijd krijgen. 
Hun huisje is tevens een Safe 
House waar de kinderen altijd 
terecht kunnen. En dat is 
nodig. We waren zeer onder de 
indruk van wat we zagen  
en hebben samen toekomstige 
opties besproken. We zijn blij 
dat we dit prachtige project 
kunnen gaan ondersteunen.

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

Izingane Supp♥rt Team 
Dank Simone Couenberg, Marjolein Langemeijer, Agnes Maat 
en Linda Verdiesen! Jullie belangeloze inzet voor Izingane en 
enthousiaste plannen, ideeën, hand- en spandiensten, zijn van 
ongelooflijke waarde en worden enorm gewaardeerd! Samen 
werken we aan onze visie voor Izingane, om nog efficiënter 
te werken en nog meer te bereiken voor de vele kinderen en 
communities die op ons rekenen.

Handgemaakte Izingane kerstdecoraties
Gogo’s op verschillende projecten hebben hard gewerkt om 
heel veel prachtige kerstdecoraties te maken, die Izingane 
zal verkopen op de Kerstmarkt op 10 december in Naarden-
Vesting en tijdens de Izingane 
Happy Hour op 11 december. 
De opbrengsten vloeien terug 
in de Izingane-projecten. Het 
was spannend om dit plan in 
korte tijd te realiseren, maar 
dankzij de geweldige inzet van 
de Gogo’s is het gelukt! Zij 
verkregen er uiteraard een klein 
inkomen uit en zullen zeker met 
de kerstdagen terugdenken aan 
deze speciale opdracht!



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 – Heyen Makelaars 
Lucendi Foundation – Mentrea – Michiel Witteveen
Print Factory Imprimo – Reeders Stichting 
Ruijsdael Wijnen & Sterker – Sophie Rosenthal Stichting 
Wijge Holding B.V. 

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

Wijnkerstactie in Naarden-Vesting
Ruijsdael Wijnen & Sterker 
steunt Izingane. En u kunt 
daarbij helpen! Van alle wijn, 
bier, gedistilleerd, champagne 
etc. die u in december 2022 
in de wijnwinkel koopt, gaat 
10% van de omzet naar 
Izingane. Ook een deel van 
het assortiment van ‘Ruijsdael 
op ’t hoekje’ valt onder deze 
actie. Dus help mee en meld 
bij uw aankopen: IK STEUN IZINGANE!

Dlubaphi Orphans Organization DOO
Vanaf de start van Izingane hebben wij samengewerkt met 
Mama Maria in Atteridgeville. Er zijn flinke stappen vooruit 
gezet om het leven van kwetsbare weeskinderen mooier te 
maken. Na jaren hard werken heeft Maria de projectleiding 
onlangs overgedragen aan Dineo Ngobeni (zie foto), die zelf uit 
het programma komt en al jaren als vrijwilliger verbonden is aan 
DOO. De 25-jarige Dineo spreekt vloeiend Engels, heeft haar 
middelbareschooldiploma en heeft een grote passie voor deze 
groep kinderen, die zij graag 
wil begeleiden en helpen: 
met huiswerk, Engels lezen, 
gezond eten en hun dromen 
realiseren. Wij zijn blij dat 
dit prachtige project wordt 
voortgezet en samen hebben 
we de toekomstplannen 
vormgegeven. Wij danken 
Mama Maria en wensen Dineo 
veel succes!

Kgotsong Bothaville
Een grote verrassing en ontroerend moment was de onthulling 

van de naam van het Community 
Centre. Sinds de start, 6 maanden 
geleden, is er zoveel werk verricht! 
Met als resultaat, onder meer, 
een dagelijkse maaltijd na school 
voor honderden kinderen, de Girls 
Teenage Club met de Safe Hub 
voor zwangere tienermeisjes en 
tienermoeders, en het opzetten van 
groentetuinen, ook in de community. 
Izingane en partnerorganisatie 
ACFS startten dit programma omdat 

dit arme, uitgestrekte gebied nauwelijks de aandacht had 
van andere ngo’s, terwijl de nood hier zo hoog is. De blije 
gezichten, de gretigheid om meer te leren, de samenwerking 
tussen de scholen en de Municipality – ons initiatief levert heel 
veel positiefs op!

Izingane Armbandjes 
Ze zijn weer volop verkrijgbaar, 
de vrolijke Izingane 
armbandjes, gemaakt bij het 
project Nourish in Sigagule. 
De prijs is € 5,–. Bestel via 
e-mail of telefonisch, dan 
sturen wij uw bestelling in de 
gewenste kleuren toe.

Zikode
Helaas hebben we onze ondersteuning aan het Zikode Preschool & 
Boys Program in Holomisa/Lindelani, Gauteng moeten stopzetten. 
Jarenlang heeft Izingane dit project met plezier begeleid en 
financieel ondersteund. We hebben kinderen blij gemaakt en hun 
teachers geadviseerd. Echter, het huidige projectmanagement kon 
niet verantwoorden hoe en waaraan de financiële middelen in het 
afgelopen half jaar zijn besteed. Vanwege de inactieve houding 
van alle verantwoordelijken hebben we onvoldoende vertrouwen 
dat in de nabije toekomst een oneigenlijk gebruik van middelen 
voorkomen kan worden. Daarom hebben we met verdriet in ons 
hart de samenwerking beëindigd.

Resultaat van uw bijdrage


