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Beste Friends for Africa,
In 2004 zag de stichting Friends for Africa formeel het
levenslicht. Door de bevlogenheid van vele vrijwilligers,
donateurs en sponsoren, is Friends for Africa uitgegroeid tot een stabiele organisatie. Vele initiatieven in
Zuid-Afrika zijn door de stichting ondersteund en daardoor zijn vele (wees)kinderen geholpen.
In oktober jl. beleefde Friends for Africa een mijlpaal:
het totaal van alle bijdragen die we vanaf 2004 mochten ontvangen, doorbrak de grens van € 150.000!!! Een
ongelooflijk getal en een bedrag waarvan voorzitter en
oprichtster Kim van der Heul bij het begin in 2004 alleen maar kon dromen.
We zijn al onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren
heel veel dank verschuldigd. Zonder jullie was deze
mijlpaal niet bereikt.
Donatie basisschool De Sleye
Op 7 juli jl. organiseerde Basisschool De Sleye uit Heel
hun jaarlijkse schoolfeest. Tijdens dit schoolfeest wordt
traditiegetrouw tevens geld ingezameld voor een goed
doel. Dit jaar was stichting Friends for Africa verkozen
tot project van het jaar. Er werd maar lefst € 500 opgehaald. Wij willen schoolleiding, organisatoren, ouders
en leerlingen van basisschool De Sleye hartelijk danken voor deze gulle donatie!
iKhaya Likababa
In onze vorige nieuwsbrief kon u uitvoerig lezen over
het project Destiny House. Zoals beloofd in deze
nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor een ander project, namelijk iKhaya Likababa.
iKhaya Likababa is een opvanghuis in de provincie
Kwazulu Natal voor weeskinderen en kinderen die in
de steek gelaten zijn. Sinds de start van Ikhaya Likababa in 2007 zijn tientallen baby’s en peuters opgevangen en is gemiddeld elke maand voor één baby een
adoptiegezin gevonden.

Een aanzienlijk deel van de kinderen die opgevangen
worden bij iKhaya zijn besmet met HIV/Aids. Hier vinden de kinderen een thuis met veel liefde, warmte en
gevoel. Het gezinsleven, de veilige omgeving, de ontwikkelingskansen, uitstekende medische zorg en persoonlijke aandacht van professionals en vrijwilligers
zorgen ervoor dat de kinderen opbloeien. Belangrijk is
dat de kinderen genieten, plezier hebben en hun lach
kunnen laten klinken.
De kinderen die bij iKhaya Likababa komen zijn meestal tussen 0 en 3 jaar. De verzorging van de kinderen en
hulp bij het schoonmaken wordt verzorgd door zg.
huismoeders. De huismoeders worden in deze functie
geschoold. Deze vrouwen krijgen door deze functie
een belangrijk levensdoel en een inkomen wat hun
autonomie en kansen op eigen ontwikkeling aanzienlijk
vergroot. Ze doen dit in teamverband met anderen en
zorgen tezamen voor een rijke voedingsbodem waarin
educatie, persoonlijke ontwikkeling, medische zorg en
zorg voor het dagelijks reilen en zeilen zo goed mogelijk gewaarborgd zijn. De (meeste) huismoeders zijn
Zulu, en dat zijn de (meeste) kinderen ook. Zo worden
ze dus ook binnen hun eigen culturele waarden opgevoed en vervreemden ze niet van hun eigen achtergrond.
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Vanuit iKhaya Likababa wordt in eerste instantie geprobeerd de kinderen terug te plaatsen bij eigen familie. Als dit niet mogelijk is wordt geprobeerd een adoptiegezin voor de kinderen te vinden. Helaas lukt het niet
om voor alle kinderen een gezin te vinden. Deze kinderen worden in dat geval in een soort ‘doorgroeihuizen’ op het terrein van iKhaya opgevangen. Zo blijven ze binnen de zelfde gemeenschap, houden ze
dezelfde huismoeders en blijven ze dichtbij hun ‘broertjes en zusjes’. Uiteraard gaat ook dan de goede medische zorg en opleiding door. Hierdoor krijgen ook deze
kinderen alle handvaten mee om een succesvol en
gelukkig leven te leiden.
Het beste beeld van iKhaya geeft de volgende video:
https://www.youtube.com/watch?v=93FKtU6uU_o#acti
on=share

FfA voor iKhaya Likababa
FfA sloot iKhaya Likababa begin 2009 in haar armen
en heeft sinds die tijd al op veel manieren steun geboden. In nauw overleg met het kindertehuis wordt besproken waar behoefte aan is. De eerste aanschaf van
FfA voor iKhaya Likababa was een auto, om met de
baby’s op doktersbezoek te gaan, kinderen naar shool
te brengen en boodschappen te doen. In 2010 heeft
FfA een grote financiële bijdrage geleverd voor de
bouw van een nieuw kindertehuis. Na een aantal vervelende inbraken heeft FfA er in 2011 voor gezorgd dat
het kindertehuis kon worden beveiligd. Sinds 2012
levert FfA jaarlijks een bijdrage aan de kosten van de
salarissen van de huismoeders en de schoolkosten van
de oudere kinderen.
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij verder ingaan
op het schoolsysteem in Zuid-Afrika en de kosten die
daarmee gepaard gaan.
Tot slot: Fijne Feestdagen!
Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht. Wij
wensen u een hele fijne decembermaand, met gezellige kerstdagen en voor erna alvast een heel gelukkig
2018 gewenst!
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Graag danken we onze sponsoren. Wilt uw bedrijf ook
sponsor worden? Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.
Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u
natuurlijk ook altijd terecht op onze website:
www.friendsforafrica.nl Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun…

Van Doren Engineers: www.vandoren.nl

TRIAS Subsidieadviesbureau: www.trias-subsidie.nl

Onze sponsoren
Frumarco: www.frumarco.nl

Onze vrienden
Bouwmaat Eindhoven

Wildkogel Outdoorlife: www.wildkogeloutdoorlife.at

Ligro
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