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Beste Friends for Africa,
2019 is inmiddels alweer bijna een kwartaal oud. Graag
blikken we nog even terug naar 2018. Inmiddels is de
jaarrekening weer gereed. Daarbij worden wij altijd
ondersteund door onze oud penningmeester SandraMaessen. Wij zullen in deze nieuwsbrief de belangrijkste cijfers met u delen. We zijn er trots op dat we als
kleine organisatie zeer weinig kosten maken, en het
geld ook echt terecht komt bij de projecten en de kinderen.
Stichting Friends for Africa beschikt over de ANBI status: wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Om deze titel te mogen dragen moeten we voldoen
aan een reeks voorwaarden op het gebied van administratie, integriteit en transparantie. Voorwaarden die
voor ons eigenlijk heel normaal zijn, en waar we dus
graag aan voldoen.
Zo weet u als donateur dat uw geld in goede handen is.
Bovendien zijn schenkingen aan een ANBI aftrekbaar
voor de belasting. Dat maakt het steunen van ons
mooie doel wellicht nog wat leuker 😉
Naast terugblikken willen we u uiteraard in deze
nieuwsbrief ook graag bijpraten over onze projecten en
plannen voor dit jaar.
Ik wens u veel leesplezier!,
Kim van der Heul - Voorzitter

ment in het jaar te doen. Ook in 2018 wisten we bij het
Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw een
mooie bijdrage te verzilveren. Verder ontvingen we ook
dit jaar een bijdrage van onze sponsoren. Zeer verguld
waren we dit jaar met de ondersteuning van de Stichting Jos en Mien Kersten – Van Lier, waardoor we zelfs
extra activiteiten konden ontplooien. Ook in het komende jaar zal deze foundation ons ondersteunen.
Hierdoor konden we onze vaste projecten (Ikhaya Likababa, Janai Childrens Home, Destiny House) blijven
ondersteunen. Al met al een jaar, waarin Friends for
Africa, wederom weer een aantal Zuid-Afrikaanse
weeskinderen heeft kunnen helpen.
In beknopte zin:
- ontvangen donaties: ca. € 7.870
- ontvangen subsidies (Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw): € 600
- ontvangen sponsorbijdrage: € 250.
- verrichte schenkingen: € 7.500.
- vermogen bedroeg ultimo december 2018 ca. €
2.290.
De schenking aan Ikhaya betrof het salaris van personeel en het schoolgeld ( € 5.000), voor algemene kosten van Janai (€ 1.500) en kosten voor preschool van
Destiny House (€ 1.000).

Verslag 2018
De stichting Friends for Africa wist in 2018 weer een
paar mooie doelen te ondersteunen. Dankzij de verschillende bijdragen vanuit verschillende invalshoeken
werd dit ook dit jaar weer mogelijk gemaakt. Uiteraard
zijn wij onze donateurs en sponsoren zeer erkentelijk
voor hun bijdragen.
Al sinds vele jaren worden we ondersteund door een
vaste groep donateurs. In 2018 deden zij dat door ons
maandelijks te ondersteunen of dat op een ander mo-
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Met een te verwachten bijdrage van de genoemde
foundation en van onze trouwe donateurs van rond de
€ 3.000 per jaar, betekent dit ook dat onze schenkingen de komende jaren overeenkomstig zullen zijn.
Friends for Africa zal zich daarbij in eerste instantie
richten op de ondersteuning van de projecten Ikhaya
Likababa en Destiny House.
Het bestuur van Friends for Africa vergaderde in 2018
drie maal. Dit bestuur werd ook in 2018 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.

Destiny House: bouwproject
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd is
Destiny House begonnen met het bouwen van 2 kleinere woonunits, zogenaamde family units. Hier kunnen 68 kinderen per huis wonen, met een vaste huismoeder
of liefst zelfs een echtpaar dat voor hun zorgt. Dit opgroeien in een kleinschaligere gezinssituatie zal zeker
voor de kinderen die niet met hun eigen gezin herenigd
kunnen worden, of bij een adoptiegezin ondergebracht,
voordelig zijn voor hun ontwikkeling. De totale kosten
van de beiden huizen bedragen R940.000 (circa €
60.000).

Op onderstaande foto, daterend van 19 maart (slechts
6 weken na start van de bouw) zitten reeds de daken
er op.

Friends for Africa steunt de bouw financieel. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw van maar
liefst € 750.
In december startte de voorbereidende werkzaamheden. Sindsdien vordert de bouw razendsnel.

In de komende maanden zal de bouw verder afgemaakt worden, en kan erna de inrichting starten. De

FRIENDS FOR AFRICA
Heideweg 13, 6097 BT Heel info@friendsforafrica.nl IBAN: NL04 RABO 0114950318

Nieuwsbrief 34 – Maart 2019
verwachting is (mits de financiële middelen snel genoeg rond komen) dat de kinderen er al in het tweede
kwartaal in kunnen trekken.
iKhaya Likaba
In 2019 zullen we iKhaya weer financieel ondersteunen
bij het schoolgeld van de 14 schoolgaande kinderen.
Van coördinator Loressa ontvingen wij het volgende
bericht: “The funding towards our kids’ education is a
huge help to us and we value your partnership and
commitment to iKhaya LikaBaba! Education is so vital
to breaking the chain of poverty and so we
value your ongoing support knowing that you catch the
heart of our mission. We look forward to a continued
relationship with you and are truly humbled by your
thoughtful consideration and care towards our organisation.”
Naast een goede (basis)educatie kunnen de kinderen
bij iKhaya Likababa zich ook op andere vlakken ontwikkelen én uiten, door het aanbieden van muziek- en
danslessen. Deze lessen worden gegeven door vrijwilligers, en dus kost het de organisatie niets. Het effect
op de kinderen is echter onbetaalbaar…

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 vermeld
op de volgende pagina. 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

Van Doren Engineers: www.vandoren.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.

TRIAS Subsidieadviesbureau: www.trias-subsidie.nl

Onze vrienden
Bouwmaat Eindhoven
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