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Friends for
Beste Friends for Africa,
Aan het begin van de zomervakantie willen wij jullie
graag berichten van alles waar Friends for Africa op
dit moment mee bezig is. Er staan wat grotere
projecten op de planning en een bezoek aan ZuidAfrika zelf. Over deze dingen en nog meer nieuws
kunt u in deze nieuwsbrief alles lezen.

Bouw speel- en studieruimte voor Janai
Voor Janai Childrens Home, een weeshuis dat
momenteel opvang biedt aan 21 kinderen, is FfA op
zoek gegaan naar financieringsmogelijkheden voor
de bouw van een speelruimte in combinatie met een
magazijn.

In het woonhuis van Janai is geen ruimte voor de 21
kinderen om te kunnen spelen.
Een overdekte speelruimte zou een oplossing voor dit
probleem zijn. De kinderen hebben dan een eigen
speelruimte waar ze onder alle weersomstandigheden
kunnen spelen, knutselen en hun huiswerk kunnen
maken.
We willen de ruimte aankleden met plastic tafels en
stoelen en planken aan de muren voor het opbergen
van boeken en speelmateriaal.
Het magazijn / de opslagruimte wordt eraan vast
gebouwd. Deze ruimte is voor het opbergen van
fietsen en speelgoed omdat dit 's nachts niets buiten
kan blijven i.v.m. diefstal (zeer hoog risico).

Africa
Aanbouw Masonwabe Educare Centre
Het Masonwabe Educare Centre is opgericht door
Florence. Florence woont in de township Khayelitsha
bij Kaapstad. Haar hele huisje is ingericht als crèche
voor kinderen en baby's.
Met veel moeite heeft Florence nu een officiële
vergunning voor 8 kindjes van 3 maanden tot 2 jaar en
23 kinderen van 2 tot 6 jaar. In totaal dus 31 kinderen.
Die verblijven bij haar van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's
avonds. Zij voorziet ook in 2 maaltijden per dag en is
natuurlijk totaal afhankelijk van anderen omdat er
(nog) geen subsidie is en de betreffende ouders maar
een kleine bijdrage kunnen leveren.
De opvangplek moet nu echter spoedig uitgebreid
worden omdat Florence onvoldoende ruimte heeft om
aan de toenemende vraag tegemoet te komen. De
uitbreiding is voorzien in de bouw van een tweede
verdieping. FfA probeert nu mogelijkheden te vinden
om de kosten van de bouw en inrichting van de tweede
verdieping te financieren. De kosten zijn geraamd op €
4.000. Naast een eigen bijdrage door FfA hopen we een
bijdrage van andere fondsen te kunnen werven.

Omroep Leudal
Zaterdag 10 juni was voorzitter Kim te gast bij het
radioprogramma ‘Wiekend Waeg Wiezer’ van Omroep
Leudal voor een interview over Friends for Africa. Uit
de reacties die we hebben gehad bleek dat we het als
een duidelijk en succesvol interview kunnen
beschouwen. We hopen in de toekomst nog eens via
Omroep Leudal onze plannen naar buiten te kunnen
brengen.

De kosten van het bouwen van speelruimte en
magazijn zijn geraamd op € 10.000. Hiervan neemt
FfA € 5.000 voor zijn rekening. Voor de resterende €
5.000 is een subsidieaanvraag gedaan bij Cordaid.
We hopen hier binnenkort bericht over te hebben.
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Afrikamarkt in Nijmegen
Op 30 mei jl. vertegenwoordigde voorzitter Kim
Friends for Africa met een stand op de
Informatiemarkt van de Afrikaweek van Radboud
Univeristeit Nijmegen. Zij gaf er informatie aan
belangstellenden over het oprichten van een stichting
in het algemeen en over (het doel van) deze stichting
in het bijzonder. Een ruim aantal van deze
belangstellenden gaf zich op voor de nieuwsbrief van
Friends for Africa en door een collecte leverde deze
dag ook financieel gezien nog wat op.

Bezoek aan Zuid-Afrika
Op 18 juli zullen de voorzitter Kim en secretaris
Gerard met een beperkt reisgezelschap afreizen naar
Zuid-Afrika voor een verblijf –op eigen kosten- van
drieënhalve week. De reis zal beginnen in Kaapstad
en na een rondtocht door de Oostkant van ZuidAfrika eindigen in Johannesburg. We zullen onder
andere onze drie hoofdprojecten bezoeken:
Opvanghuis Umazizhake, in de township van GraaffReinet, Masonwabe Educare Centre, in de township
van Kaapstad en Janai Children’s Home in
Johannesburg. Bij Janai hopen we op het moment dat
we daar zijn een cheque uit te kunnen reiken om de
aanbouw te kunnen financieren. Verder nemen we
een aantal tassen met (kinder)kleding, speelgoed,
pennen, verzorgingsmateriaal en dergelijke mee. We
hebben onder andere een tas met voetbalkleding voor
3 elftallen gesponsord gekregen van de voetbalclub
van Heel en hebben ook materiele sponsoring van de
Rabobank Heel en Thorn mogen ontvangen. Al deze
spullen zullen wij onder de allerarmsten verdelen.
Ook zullen wij voedselpakketten, die we in ZuidAfrika zelf samen stellen, uit delen. Verder zullen wij
deze reis natuurlijk gebruiken om te controleren of
alles goed verloopt met onze projecten en om te
kijken of er nog andere plaatsen zijn waar ze de steun
van Friends for Africa goed kunnen gebruiken.

Tot slot:
Oproep voor (nieuwe) donateurs
Sinds haar oprichting als stichting in oktober vorig
jaar mag Friends for Africa zich verheugen in een
toenemend aantal donateurs. Maar ook de vragen om
ondersteuning vanuit Zuid-Afrika nemen toe.
Daarom is er nog steeds behoefte aan nieuwe
donateurs. Donateurs maken periodiek (per maand,
kwartaal, half jaar of jaar) hun donatie over aan onze
stichting. En met iedere euro zijn wij heel erg blij.
Op deze manier kunnen wij onze projecten in ZuidAfrika weer te hulp schieten.
Kent u iemand die donateur zou willen worden of die
geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief of wilt u zelf
donateur worden (als u dat nog niet bent) meld u zich
dan via ons mail-adres: info@friendsforafrica.nl.
Informatie kunt u verder vinden op onze website:
www.friendsforafrica.nl. U kunt u donatie natuurlijk
ook direct over maken op onze bankrekening:
1149.50.318 t.n.v. Friends for Africa.
Onze donateurs en ook de geïnteresseerden houden
we via onze nieuwsbrief (3-4 maal per jaar) op de
hoogte van de activiteiten van Friends for Africa.
We hopen dat u zich door middel van de informatie
in deze nieuwsbrief geroepen voelt ons te (blijven)
steunen!

Verkoop van Afrikaanse kunst op Jaarmarkt
Heel 2006
Tijdens bovenstaand bezoek aan Afrika zal Friends
for Africa een ruime hoeveelheid handgemaakte
Afrikaanse kunst inslaan om na terugkomst in
Nederland te kunnen verkopen. Op deze manier
snijdt het mes aan twee kanten: de lokale bevolking
daar wordt aan een (extra) inkomen geholpen en ook
voor FfA is dit een extra inkomstenbron. Harmonie
de Vriendenkrans uit Heel heeft belangeloos een
kraam ter beschikking gesteld om tijdens de Heelder
Jaarmarkt, op zondag 17 september a.s. deze
goederen te kunnen verkopen. Mocht u belangstelling
hebben, noteer deze datum dan alvast in uw agenda!
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