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Beste Friends for Africa,
De kerstdagen staan voor de deur en de champagne
ligt al koud voor oudejaarsavond. Ik ben nog net op tijd
om u allen hele gezellige feestdagen en alle goeds
voor 2015 toe te wensen! Verder wil ik u natuurlijk weer
op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen binnen onze organisatie. Hopelijk kunt u deze brief tijdens
een welverdiende kerstvakantie eens rustig doorlezen!
Lieve groet,
Kim van der Heul
-voorzitter Friends for Africa-

Na 1 week

Na 2 weken

Na 5 weken

Destiny House
Zoals u weet steunt Friends for Africa in samenwerking
met goede doelen organisatie Wilde Ganzen de bouw
van een nieuw onderkomen bij Destiny House. Na vele
vergunningsperikelen is de bouw inmiddels van start
gegaan! Hier een impressie van hoe voorspoedig de
bouw vordert:

Na 6 weken
In onze volgende nieuwsbrief zullen we u weer op de
hoogte brengen van de vorderingen.
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Janai Children’s Home
Kelaine en de kinderen zijn medio 2014 vanuit Johannesburg naar Kaapstad verhuisd. Ze zijn inmiddels
goed gewend in Kaapstad en het doet hen goed om na
het overlijden van vader Martin een nieuwe start te
kunnen maken.
De maandelijkse woonlasten liggen ook een stuk lager
voor hun nieuwe onderkomen. Toch blijft het financieel
zwaar voor Kelaine om met slechts een karig nabestaandenpensioen in alle kosten voor het levensondehoud van de kinderen te kunnen voorzien.

elke donateur een bedrag dat bij hem of haar past. Wij
zijn dankbaar voor elke gift.
Steunt u nog niet maandelijks? Wellicht iets om tijdens
de feestdagen eens te overwegen!
Kerstsfeer bij iKhaya Likababa 

Al vele jaren dragen wij bij aan kerstcadeaus voor de
kinderen en een feestmaal voor het gezin. Uiteraard
doen we dat ook dit jaar weer. Zodat alle kinderen
samen kunnen genieten van een onbezorgde kerst!
Naast onze jaarlijkse kerstbijdrage aan Janai Children’s
Home zullen we in 2015 ook een bijdrage in de maandelijkse lasten doen.
Bedankt voor uw donatie!
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat
we een andere koers gaan varen betreft fondswervings
activiteiten die we in Nederland uitvoeren. We zullen
het komende jaar dan ook geen benefietavond of kerstkaartenverkoop organiseren of de stichting op markten
en bij bedrijven/organisaties presenteren. Wel zullen
we u via website en nieuwsbrief op de hoogte houden
van de projecten. In Zuid-Afrika gaat ons werk namelijk
gewoon door, en giften zijn dan ook nog steeds van
harte welkom!
De nieuwe koers betekent dat Friends for Africa in
Nederland minder zichtbaar is. Dat was ook dit jaar het
geval. Toch zijn wij ook in 2014 blij verrast met vele
donaties. We zien een toename in mensen die ervoor
kiezen maandelijks een gift over te maken. Hierbij kiest

Tot slot
Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht.
Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u
natuurlijk altijd terecht op onze website.
Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw
steun…
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