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Beste Friends for Africa,
De herfst breekt aan, en door kouder weer in combinatie met corona maatregelen zitten we veel binnen. Het
is voor veel mensen een moeilijk jaar, en voor iedereen
van ons op zijn minst een vreemd jaar. Dat is zo in
Nederland, maar ook alle andere landen om ons heen.
Het nieuws wordt gedomineerd door negatieve feiten
en droevige gebeurtenissen. Ik weet niet hoe dat met u
zit, maar af en toe roept dit bij mij toch wel een klein
beetje struisvogel politiek op: even geen zin in slecht
nieuws en corona perikelen! Daarom staat deze
nieuwsbrief in het teken van goed nieuws. Want soms
is het goed om juist in deze herfstperiode, met veel
regendruppels, extra te genieten van de zonnestralen.
Én wij mochten de afgelopen maanden als stichting
vanuit diverse kanten mooie zonnestralen ontvangen
en doorgeven aan de projecten in Zuid-Afrika. Daarover kun je in deze nieuwsbrief alles lezen. Hopelijk
inspireren deze voorbeelden ons en u allen om ook
weer een stukje positiviteit verder door te geven aan
anderen die het goed kunnen gebruiken.
Dus: kruip lekker op de bank met een warme kop koffie

Party time!!

of thee en dompel je onder in vrolijkheid 😊

Graag geven we jullie een sfeerimpressie van de verjaardagen bij iKhaya Likababa van afgelopen half jaar:

Kim van der Heul
- Voorzitter-

Elk kind verdiend persoonlijke aandacht. Dat geldt
zeker zo voor kinderen die in een opvanghuis zonder
hun eigen ouders opgroeien, en dus veel van deze
natuurlijke momenten waarin ze individuele aandacht
krijgen mislopen. Juist voor deze kinderen is het extra
belangrijk om hun verjaardagen, speciale gelegenheden en feestdagen te vieren.

“”Bij iKhaya geloven we in familie. Erbij horen. Geliefd
en gekoesterd zijn. Een gevoel van veiligheid en gewild
zijn. Gewaardeerd worden. Een van de beste manieren
om dit allemaal in één keer uit te drukken, is door de
verjaardag van een kind te vieren met een persoonlijk
cadeau en een taart. Maak de gelegenheid over het
individu en om samen te feesten.
We richten ons meer dan ooit op het personaliseren
van de verjaardagstaart en het cadeau van elk kind.
Onze hartenwens is om ze te zien barsten van vreugde
en pure opwinding bij het zien van hun cake en het
openen van hun geschenk - dat van hun verlanglijst
kwam! We willen dat onze kinderen het gevoel hebben
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dat ze behoren tot een gezin dat om hen geeft, zich
geliefd, gekoesterd en gewild voelen!

En toen was er licht…

We zien de vruchten van onze inspanningen terwijl de
kinderen met grote verwachting uitkijken naar hun verjaardagen.”

Recentelijk hebben we voor Destiny House een aggregaat bekostigd. In een land waar er regelmatig stroomuitval is, en met een huis vol met kinderen, is dit een
zeer welkom hulpmiddel! Zo kunnen we letterlijk licht in
de duisternis brengen 😊
Daarnaast hebben we nieuwe veiligheidshekken betaald voor bij de nieuwe family units die eerder dit jaar
in gebruik werden genomen. Zo kunnen de kinderen en
hun huismoeders gerust hun ogen dichtdoen ’s nachts.

Tante Pop Fonds steunt schoolgeld 16 kinderen
Wij hebben dit jaar een aanvraag gedaan bij het ‘Tante
Pop Fonds’, een van de fondsen onder beheer van
Triodos Foundation, om een bijdrage te verkrijgen voor
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de schoolkosten bij iKhaya Likababa. In 2020 heeft
iKhaya 16 schoolgaande kinderen. Maandelijks is dit
een kostenpost van circa € 450 aan schoolgeld. Daarbij
komen nog kosten voor boeken, uniformen en andere
schoolbenodigdheden.
Om deze kosten te dekken ontvingen wij van het Tante
Pop Fonds een genereuze donatie van maar liefst
€ 6.000! Hiermee kunnen voor deze 16 kinderen een
jaar lang de schoolkosten worden betaald!
Coördinator Loressa laat ons namens iKhaya weten:
“This is fantastic news! God is so good and takes care
of us in ways that simply blow my mind.”

Dank je wel Tante Pop Fonds en Triodos Foundation!

Spelen, leren…genieten!
Zowel bij iKhaya Likababa als bij Destiny House is er
een pré school voor de eigen peuters en peuters uit de
buurt. Voor deze leeftijdsgroep wordt een Early Childhood Development-programma aangeboden. De focus
ligt op het hebben van PLEZIER door middel van spelen. Kinderen leren op deze jonge leeftijd voornamelijk
door te spelen. De kinderen brengen tijd zowel binnen
als buiten door om zowel de fijne als de grove motoriek
te ontwikkelen. Educatief speelgoed en uitrusting, deeg
spelen, tekenen en kleuren, natuurwandelingen, buitenspellen, groentetuin onderhouden, vrij spelen en
verkleedtijd om de verbeelding uit te breiden, fietsen en
klimrekken maken allemaal deel uit van hun schooldagen.

De oudere kinderen gaan sinds september weer
(deels) naar school. Dit is een zeer welkome afwisseling op het volledige thuis onderwijs van maart tot september. De kinderen moeten een mondkapje op naar
school, en dat was wel even een beleving in het begin!
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Naast de schooltijd is er natuurlijk ook nog voldoende
vrije, ongestructureerde tijd voor jong en oud. Juist
deze tijd, waar de jonge kinderen sociaal kunnen omgaan met de oudere kinderen, is voor beide partijen
voordelig. De kleine kinderen leren van hun oudere
broers en zussen, terwijl de oudere kinderen leren
vriendelijk, zorgzaam en attent te zijn, de kleinere te
helpen en rekening te houden met verschillende niveaus van spel.

Donatie Stichting Jos en Mien Kersten van Lier
Recent werden wij opnieuw gesteund door Stichting
Jos en Mien Kersten-Van Lier. Van deze Stichting ontvingen wij een fantastische donatie van € 5.000.
De Stichting Jos en Mien Kersten – Van Lier beheert
een nalatenschap en heeft ten doel het helpen van
behoeftige mensen in Afrika. Daarbij ondersteunt de
stichting goede doelen welke daar reeds werkzaam
zijn. Voor meer informatie over de stichting zie:
www.malawi-josmien.nl
Wij brengen jullie in een volgende nieuwsbrief op de
hoogte van waar dit geld aan besteed is.
Dank je wel Stichting Jos en Mien Kersten van Lier!!
Tot slot
Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht. Uw hulp
maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun…
Graag danken we ook onze sponsoren, zoals hieronder
vermeld. 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
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Onze sponsoren
Frumarco: www.frumarco.nl

TRIAS Subsidieadviesbureau: www.trias-subsidie.nl

Privacy verklaring
Stichting Friends for Africa legt gegevens vast zoals naam,
adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap,
de verwerking van een eenmalige gift of de verzending van de
nieuwsbrief. FfA verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw
(email)adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen
die het werk van onze stichting betreffen en als u zich daarvoor heeft opgegeven. Wilt u inzage in de gegevens die wij
van u bewaren, of wilt u dat gegevens over u worden gewijzigd of verwijderd, neem dan a.u.b. contact met ons op via
info@friendsforafrica.nl.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of als abonnee op de nieuwsbrief
Stuur daarvoor een email aan info@friendsforafrica.nl.
Friends for Africa zorgt voor een goede en passende digitale
beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.
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