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Kerstkaartenactie
Onder leiding van Natasja George en Corrie Luijten
organiseerde onze activiteitencommissie voor de
derde keer de verkoop van onze eigen kerstkaarten.
De kerstkaarten worden speciaal voor ons ontworpen door Iris Beckers.
De verkoop is dit jaar erg goed verlopen. We mochten maar liefst 50 bestellingen ontvangen, in totaal
voor 1330 kaarten en dit leverde een winst op van
maar liefst € 1.133,95!

Beste Friends for Africa,
Terwijl de hele wereld gehuld is in kerstsfeer brengen wij onze laatste nieuwsbrief van 2012 uit. Er is
in de afgelopen periode weer het een en ander gebeurd. Daar brengen wij u in deze nieuwsbrief van
op de hoogte. Ook blikken wij al een beetje vooruit
op onze plannen voor 2013. Ook voor volgend jaar
staat er weer van alles op stapel!
Voor nu wil ik u en uw dierbaren hele fijne kerstdagen en een gelukkig en fair Nieuwjaar toe te wensen!
Lieve groet,
Kim van der Heul
-voorzitter Friends for AfricaSecretaris Gerard in Zuid-Afrika!
Onze secretaris Gerard van der Heul is momenteel
samen met zijn vrouw Thea op vakantie in ZuidAfrika. Ze brengen daar ook een bezoek aan iKhaya
Likababa en Ecolabel Projects. De verslagen hiervan zullen we in de volgende nieuwsbrief plaatsen.

iKhaya Likababa
We ontvingen van Wendy Oxley, de coördinator van
iKhaya, het volgende bericht: “Namens iKhaya Likababa, wil ik jullie heel hartelijk danken voor jullie
wederom geweldige donatie aan ons weeshuis.
Jullie zijn zo toegewijd en trouw en vol liefde voor de
kinderen in Afrika en hebben dit voor een groot deel
ook mogelijk gemaakt. Van het geld is het schoolgeld voor de kinderen betaald en het is zo`n fijn
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gevoel om te weten dat dit geregeld is. Ook is er het
salaris van een huismoeder en van een huishoudster mee betaald, en we zijn vereerd om hun bij ons
in ons team te hebben”.
Volgend jaar zullen wij de financiële steun voor het
schoolgeld van de kinderen en het personeel voortzetten. In de bestuursvergadering begin januari zullen we vastleggen voor welk bedrag we dat gaan
doen.
iKhaya gaat het nieuwe jaar in met 13 kinderen: 6
meisjes en 7 jongens. Alle kinderen zijn in de leeftijd
van 0 tot 5 jaar.
Destiny House
Via ons project iKhaya Likababa zijn we in contact
gekomen met het weeshuis Destiny House. Dit
weeshuis ligt in Zululand, Mtubatuba; dichtbij onze
projecten Ecolabel en iKhaya Likababa. Het weeshuis is enkele jaren terug opgericht en wordt tegenwoordig gerund door een Nederlandse vrouw: Esther Hurter. Esther is momenteel in Nederland voor
een familiebezoek, en dus was het voor het bestuur
van Friends for Africa een uitgelegen kans om haar
in het echt te ontmoeten. Afgelopen week is ze komen vertellen over het reilen en zeilen in en rondom
het weeshuis. Ze bieden momenteel onderdak aan
17 kinderen in een tijdelijke accommodatie. Aangezien deze te klein begint te worden willen ze in 2013
een eigen onderkomen gaan bouwen. De grond
hebben ze al en ook de tekeningen zijn klaar. Nu is
het dus van belang om de financiering rond te gaan
krijgen.
Wij waren erg onder de indruk van de verhalen van
Esther en willen Destiny House in de toekomst dan
ook graag gaan steunen. In eerste instantie zullen
we mee gaan helpen aan de bouw van het nieuwe

onderkomen. Hierover in de volgende nieuwsbrief
meer.
Ecolabel Projects
In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat Ecolabel een voetbalkamp zou organiseren voor het
voetbalteam. Dit kamp is wegens omstandigheden
uitgesteld. We zullen begin 2013 kijken wanneer het
opnieuw opgepakt kan worden en / of welke andere
projecten we in 2013 gaan organiseren. We houden
u op de hoogte!
Samenwerking Nonzamo Fre School
In onze vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat we in
de toekomst meer zouden gaan samenwerken met
de Stichting Nomzano Fre School. Deze Nederlandse stichting zet zich, net als Friends for Africa, in
voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Nomzano
Fre School richt zich daarbij specifiek op de plaats
Graaff-Reinet.

Via Nomzano Fre School bereikte ons het verzoek
om schoolmaterialen en speeltoestellen te financieren voor het schooltje De Hoop. Dit schooltje ligt op
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het platteland en beschikt over weinig middelen om
materialen aan te schaffen.
Inmiddels zijn de speeltoestellen, zoals op de foto’s
te zien is, geplaatst. De kinderen van de school
hebben zelf, via korte brieven, laten weten ontzettend blij te zijn met de toestellen.

Janai Children’s Home
Traditiegetrouw steken wij Kelaine en de kinderen bij
Janai een hart onder de riem met kerst, door een
bijdrage van € 500 te doen voor kerstcadeautjes.
Hier zou anders geen geld voor zijn. Kelaine koopt
van het geld cadeautjes die tevens nuttig zijn, zoals
iets van kleding wat nog nodig is of schoolmaterialen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen
kunnen kerst vieren en het verlicht meteen de financiële lasten van Kelaine.
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…

PS: Friends for Africa wordt door de belastingdienst
erkend als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift aan
ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
kunt aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

