Nieuwsbrief 28 – Juli 2016

Beste Friends for Africa,
Graag willen we jullie weer op de hoogte brengen van
het reilen en zeilen bij onze projecten. De vorige
nieuwsbrief verscheen alweer ruim een jaar geleden en
dus is het hoog tijd voor een update! Graag willen we
eerst nog even terugblikken op vorig jaar, waarin wij
aan de slag gingen met een nieuw beleid. Zoals al
eerder gecommuniceerd zijn wij als stichting minder
actief als voorheen met het organiseren van benefietactiviteiten. Dit resulteert automatisch ook in mindere
inkomsten en dus moeten we scherpe keuzes maken
in de activiteiten die we in Zuid-Afrika kunnen uitvoeren. Daar is met onze projecten ook duidelijk over gecommuniceerd. Toch hebben we in 2015 nog heel wat
kunnen bereiken, dankzij de steun van u als trouwe
donateur! En ook in 2016 dragen we weer ons steentje
bij… alles daarover in deze nieuwsbrief!

(Financieel) Verslag 2015
Een jaar waarin het versoberde activiteitenbeleid duidelijk merkbaar was. Maar dat betekende niet dat er
niets gebeurde. Integendeel. De bouw van het weeshuis van Destiny House werd volledig afgerond, gevolgd door een mooie opening. Door onze gezamenlijke inspanning met Wilde Ganzen hebben we hier een
forse financiële ondersteuning voor weten te realiseren.
Bij het Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw wisten we een mooie bijdrage te verzilveren.
Hierdoor en door de steun van een groep vaste donateurs konden we ook onze vaste projecten (Ikhaya
Likababa en Janai Childrens Home) blijven ondersteunen.
In beknopte zin:
- ontvangen donaties: ruim € 3.000
- ontvangen subsidies (Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw): € 600
- verrichte schenkingen: bijna € 14.000

Kinderen van Destiny House voor hun nieuwe huis
De schenking aan Ikhaya betrof het salaris van personeel en het schoolgeld voor 2 kinderen (ca. € 4.800) en
voor algemene kosten van Janai (€ 3.350). Daarnaast
werd voor € 5.800 bijgedragen aan het project Destiny
House, voor de bouw van hun nieuw onderkomen.
Het vermogen van de stichting ging in 2015 van ca. €
16.000 naar ca. € 5.500. Gezien de verminderde inkomsten en het dalende vermogen, zullen onze schenkingen de komende jaren overeenkomstig dalen.
Friends for Africa zal zich daarbij in eerste instantie
richten op de ondersteuning van de projecten Janai
Childrens Home en Ikhaya Likababa en bij uitzondering
in 2016 ook nog voor Destiny House (lees meer hierover verder in de nieuwsbrief).

De kids bij iKhaya hebben druk geknutseld
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Het bestuur van Friends for Africa vergaderde in 2015
drie maal. Het bestuur werd in 2015 gevormd door:
- Kim van der Heul, voorzitter
- Gerard van der Heul, secretaris/penningmeester
- Monique Valk, fondsenwerving.
Voor de samenstelling van de jaarrekening werd een
beroep gedaan op oud-penningmeester Sandra Maessen.

De huidige preschool is tijdelijk gevestigd in de naastgelegen basisschool, maar de bedoeling is dat er een
(eenvoudig) eigen gebouwtje gerealiseerd wordt voor
de preschool. Hier zullen dan twee klaslokalen komen
voor de leeftijd 3-4 en 4-5 jaar. Er moet ruimte zijn voor
40 kinderen. De totale kosten voor de realisatie zijn
ongeveer 400.000 Zuid-Afrikaanse rand, zo`n € 25.000.

Onze volledige jaarrekening kunt u inzien via de Kennisbank Filantropie:
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/friends-forafrica
Destiny House
Ruim een jaar geleden trokken de kinderen van Destiny House in hun nieuwe huis, mede betaald door
Friends for Africa. Dit nieuwe onderkomen bevalt erg
goed. Naast een veiliger en ruimer huis brengt het
nieuwe onderkomen ook een groot praktisch voordeel
met zich mee: het bevindt zich namelijk op hetzelfde
terrein als de school en de kerk waar de kinderen naar
toe gaan.
De ontwikkelingen gaan echter in rap tempo door. Begin 2016 heeft Destiny House aanvullend aan het
weeshuis een ‘preschool’ geopend, vergelijkbaar met
de crèche in Nederland. De preschool is zowel toegankelijk voor de kinderen van Destiny House als voor de
gemeenschap eromheen. Zo krijgen de kinderen al op
een jonge belangrijke leeftijd toegang tot eerste onderwijs. Ook is er zo betrouwbare opvang wanneer de
ouders naar het werk gaan én leren de kinderen sociale omgang met andere kinderen én andere gezinnen.
Het is bewezen dat de basis die voor 5 jaar reeds gelegd wordt een belangrijke indicator is voor een succesvol leven op latere leeftijd. Inmiddels zitten er reeds
33 kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar.

Verhaaltjes-tijd bij de preschool van Destiny House
Friends for Africa heeft een donatie van € 1500 gedaan
voor de bouw. Destiny House is zelf actief bij andere
donateurs en sponsoren aan het werven voor bijdrages. Ze hopen het totale bedrag snel bij elkaar te hebben, zodat de bouw van start kan gaan.
Janai Children’s Home
We steunen Janai Children’s Home dit jaar weer met
een maandelijkse bijdrage om te voorzien in de medische kosten, voedsel en onderdak voor de kinderen.
Daarnaast zullen we in de december maand weer een
extra bijdrage doen voor het organiseren van een
kerstfeest. In 2016 komt de totale bijdrage aan Janai
neer op € 3000. Aangezien het voor moeder Kelaine
een constante uitdaging blijft om de eindjes iedere
maand weer aan elkaar te knopen is dit een zeer welkome bijdrage. Regelmatig stuurt Kelaine ons een
berichtje om te laten weten hoe het gaat met haar en
de kinderen én om te vragen hoe het met ons en de
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donateurs gaat. Daarom voor u allen heel veel groetjes
uit Zuid-Afrika van Kelaine en de kinderen bij Janai!
iKhaya Likababa
Van de 20 kinderen bij iKhaya Likababa zijn er in 2016
9 schoolgaande kinderen (allen basisschool leeftijd).
Hiervan volgen 3 kinderen speciaal onderwijs, en 6
gaan naar de reguliere lokale school. Friends for Africa
betaalt voor deze kinderen het schoolgeld.

iKhaya, Loressa, laat ons weten: “Bedankt voor jullie
waardevolle financiële steun voor de educatie van de
kinderen in ons huis. Onderwijs is de fundering waar
deze kinderen hun verdere toekomst op zullen bouwen,
en het is iets wat hun nooit meer afgenomen kan worden. We waarderen de steun en inzet van jullie en jullie
donateurs aan deze kinderen die zich in een minder
kansrijke situatie bevinden enorm. Bedankt!”
De kinderen worden dagelijks bij thuiskomt begeleid bij
het doen van hun huiswerk. Ook is er tweemaal per
week een leesmoeder om met hun te oefenen.
Met de kinderen die nog te jong zijn voor de basisschool wordt er door vrijwilligers op regelmatige basis
geoefend met handwerken, schrijven en praten en
computerlesjes, om hun zo reeds voor te bereiden voor
de basisschool. Zo worden alle kinderen gemotiveerd
om het maximale uit zichzelf te halen!

Klaar voor de schooldag!
In Zuid- Afrika loopt het schooljaar van januari tot en
met December. Aangezien de seizoenen omgedraaid
zijn is de kerstvakantie voor de kinderen tevens de
grote zomervakantie. De huidige coördinator van

Platform ontwikkelingssamenwerking Maasgouw
Ook dit jaar mogen wij ons weer verheugen over een
donatie van het Platform voor Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Maasgouw, van maar liefst
€ 500. Het platform heeft als doel het leveren van een
bijdrage aan de realisatie van de VN Millenniumdoelstellingen door ondersteuning van concrete projecten in
ontwikkelingslanden en door educatie hierover in het
basisonderwijs alsmede door het informeren van de
inwoners door middel van lezingen en publicaties.
Het platform kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Is
dit iets voor u, neem dan contact op met de secretaris
Nel Heijnen: p.m.heijnen-smit@net.hcc.nl
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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