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Friends for

Africa

Beste Friends for Africa,

In de laatste pagina van deze nieuwsbrief kunt u een

Onze eerste nieuwsbrief van dit jaar wil ik beginnen

verslag vinden van ons bezoek aan Masonwabe Educare

met jullie te bedanken voor de veel gulle giften die wij

Centre.

omstreeks de feestdagen mochten ontvangen!
Met veel tevredenheid kijken wij terug op 2006 en met

Kiwanis Roermond

veel enthousiasme en goede moed beginnen wij aan het

Op 6 december is een gedeelte van het bestuur, op

jaar 2007. We hopen ook dit jaar weer, met hulp van

uitnodiging, op een vergadering van de Kiwanis

onze donateurs, een aantal succesvolle projecten te

Roermond iets gaan vertellen over Friends for Africa en

mogen realiseren!

onze projecten. Kiwanis is een wereldwijde organisatie
van vrijwilligers, die zich inzet voor de medemens, en in

Stand van zaken lopende projecten

het bijzonder voor kinderen. Kiwanis International is

Janai Childrens Home

verenigd in serviceclubs, die door het opzetten en

De bouw van de overdekte speelruimte/magazijn voor

uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen en dat

Janai Childrens Home nadert zijn voltooiing. De bouw

bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen.

van dit onderkomen is gefinancierd door Friends for

Voorafgaand aan ons bezoek hadden de Kiwanis

Africa met ondersteuning van Cordaid. We hebben al

Roermond al een benefietavond gehouden, en van de

een aantal foto’s van Martin (de vader van het gezin)

opbrengsten van deze avond mocht Friends for Africa

mogen ontvangen, waarin de voortgang te zien is.

een cheque ter waarde van maar liefst € 1.500,- in

Als het project helemaal af is zullen we in de
nieuwsbrief foto’s van het gebouw plaatsen.
We zijn nu in de afrondende fase en dat betekent dat

ontvangst nemen!!

we de eindverslagen gaan maken voor Cordaid, waarin

Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank!
Dit geld zal zeker goed van pas komen bij het realiseren
van de aanbouw van Masonwabe…

we verantwoording afleggen voor de besteding van de
gelden.

Kerstactie Janai Childrens Home

Masonwabe Educare Centre
Er is al een nieuwe aanvraag bij Cordaid gedaan voor
de bouw van een tweede verdieping op het gebouw van
Masonwabe Educare Centre.
De bedoeling is dat daardoor twee keer zo veel
kinderen opvang kunnen krijgen gedurende de tijd dat
hun ouders gaan werken. Cordaid heeft aangegeven de
aanvraag in behandeling te nemen als het eerste project

Net zoals vorig jaar heeft Friends for Africa, samen met
onze contactpersoon Marloes, er ook dit jaar weer voor
gezorgd dat alle kinderen van Janai een kerstcadeautje
met hun naam erop onder de kerstboom hadden liggen.
Behalve de 21 kinderen die normaal bij Janai verblijven
hadden ze met kerst ook nog eens 4 extra logés die
anders door omstandigheden geen kerstmis hadden
kunnen vieren. De blijdschap dat de kerstman voor
iedereen iets had meegenomen was enorm!!

van Janai goed is afgehandeld.
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Voetbalshirts uitdelen in Afrika!
Tijdens ons verblijf in Zuid-Afrika afgelopen zomer
hebben wij een groot aantal oude voetbalshirts van
RKVV Heel en VV Beegden uitgedeeld. Momenteel kunt
u op de website van VV Hebes (www.vvhebes.nl) hier
een verslag van lezen en foto’s bekijken.
Financieel Jaarverslag 2006
Opbrengsten uit donaties, subsidies,
markten en sponsoring

€ 11.718,46

Project speel-opslagruimte Janai

€ 10.000,00-

Overige schenkingen Zuid Afrika

€

501,27-

Algemene kosten

€

648,73-

Resultaat 2006

€

568,46

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2006
€ 3.716,73.
De algemene kosten betroffen m.n. drukwerk (folder),
kosten website en geld voor de inkoop van spullen voor
de jaarmarkt in Heel.
Het aantal donateurs is in 2006 van 20 gestegen naar 43
en daarnaast zijn er 41 geïnteresseerden die de
nieuwsbrief van ons ontvangen.
De uitgebreide officiële jaarstukken 2006 kunt u
schriftelijk aanvragen via e-mail: info@friendsforafrica.nl
of op het volgende adres: Heideweg 13, 6097 BT te Heel.

Tot slot
Tot zover alvast onze hartelijke dank voor uw tijd en
aandacht. Op de laatste pagina kunt u nog het verslag
lezen van ons bezoek aan Masonwabe Educare Centre.
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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Masonwabe Educare centre
Township in Kaapstad, juli 2006
Masonwabe Educare Centre staat in blauwe letters
op het grijze muurtje voor het bewuste gebouwtje
geschilderd. Het mag de naam Centre eigenlijk niet
dragen. Een heel eenvoudig, grijs, stenen gebouw in
een township in Kaapstad. In het gebouw is een
kinderopvang gevestigd voor kinderen van 0 – 6 jaar.
Hier brengen werkende ouders/moeders hun kinderen
naar toe voor de dagopvang.

Tegenover de keuken is een andere ruimte. Tot onze
verbazing tellen we hier ruim 40 (!!) kinderen, die
allemaal netjes op een stoel of zittend op de grond
zitten te wachten. Een paar kinderen slapen op de
grond onder een dekentje. Verderop in het gebouw is
nog een kamertje waar 8 baby’s liggen te slapen. De
laatste kamer in het gebouw is voor de staf. Dit is
tevens het kamertje waar Florence en haar dochter
wonen.

Het zijn de “gelukkigen”, die werk hebben. Het
werkloosheidspercentage in de townships ligt zo rond
de 60%, dubbel zo hoog als in de rest van Zuid-Afrika.
Bob Lohr, onze contactpersoon én reisgids neemt ons
mee naar Masonwabe en stelt ons voor aan Florence,
die het centrum beheert.

Anke (zus Kim) in het overvolle verblijf

Kim en Florence

Florence heeft vroeger voor Bob en zijn vrouw Ingrid
gewerkt, toen zij o.a. een restaurant runden. Florence is
later haar eigen weg gegaan en runt nu als een soort
roeping de opvang van kinderen uit deze township. Zij
heeft een officiële vergunning voor de opvang van 30
kinderen. Als we het gebouw binnenlopen zitten in de
eerste ruimte zo’n 25 kinderen. Aan de muur hangen
door kinderen gemaakte tekeningen en ook een schema
met erop vermeld het dagprogramma. Als het goed is,
is het nu etenstijd. En in een aangrenzend keukentje
wordt inderdaad eten bereid: rijst met een soort
pindasaus. Een paar vrouwen zijn hier bezig. Ze
werken als vrijwilligers. Verder heeft Florence een
betaalde leidster in dienst.

Als we Bob confronteren met het aantal kinderen
(bijna drie keer zo veel als waarvoor vergunning is)
geeft hij aan dat dat nu ook het probleem is. Florence
wil graag uitbreiden door een verdieping op het
gebouw te zetten. De middelen daarvoor ontbreken
echter. Wel zijn net de benodigde vergunningen
binnen. FfA belooft te helpen om de uitbreiding
mogelijk te maken. Want kinderopvang is een
noodzaak om die ouder die werk hebben of krijgen,
ook met een gerust hart aan het werk te laten gaan.
Voor hun kinderen wordt immers op een goede en
verantwoorde manier gezorgd.
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