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Beste Friends for Africa,
De zomervakanties zijn pas net achter de rug, en gelukkig kunnen we af en toe nog van een heerlijk zonnetje genieten. Toch wil ik met jullie al even vooruit kijken
naar de donkere dagen van het jaar, en een oproep
aan u allen doen!
De laatste maand van het jaar is namelijk een feestmaand. De maand waarin we ondanks de donkere
dagen, genieten van veel gezelligheid én overdadigheid aan eten en cadeautjes.
Graag willen wij dit jaar deze liefde en gezelligheid op
een supersimpele manier delen met de kinderen van
onze projecten. Hoe?
Dit jaar krijgt ieder kind van ons een kerstkaart!
Omdat wij geloven dat een leven beter maken niet altijd
veel geld hoeft te kosten, maar zeker ook kan zitten in
een beetje aandacht voor de medemens.

Dus….
Oproep: doe mee en schrijf een kaartje!
Hier de MEGA MAKKELIJKE INSTRUCTIE
Wat heb je nodig? 5 minuten tijd, een pen en een
kerstkaart. We vinden het leuk als je er een klein cadeautje (bijvoorbeeld een stickervel) bij voegt.
Wat moet je doen? Stuur voor 15 november een mail
naar info@friendsforafrica.nl waarin je aangeeft dat je
mee doet en hoeveel kaartjes je wilt schrijven (met 1
zijn we ook al heel blij hoor!). Wij sturen je dan wat info,
zoals naam, leeftijd en geslacht van het kindje.
Wij zorgen ervoor dat de kaarten gezamenlijk gepost
worden in december.
Ik hoop dat we vele reacties mogen ontvangen, en
samen ons kerstgevoel mogen delen met mensen
waarvoor deze gezelligheid en liefde minder vanzelfsprekend is,
Kim van der Heul
- Voorzitter-

En daarom doen we graag een beroep op jullie allen
om ons hier bij te helpen. Niet omdat we te beroerd zijn
om zelf te schrijven. Maar omdat samen iets moois
doen, nóg leuker is. En omdat we weten dat jullie allen
net als wij ook graag iets voor een ander doen.

Destiny House: bouw van family units
In 2019 draagt Friends for Africa financieel bij aan de
bouw van 2 kleine woonunits bij Destiny House. Dit
wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw van
maar liefst € 750.
In de family units kunnen 6-8 kinderen per huis wonen,
met een vaste huismoeder of een echtpaar dat voor
hun zorgt. Dit opgroeien in een kleinschaligere gezinssituatie zal de kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling, zeker voor de kinderen die niet geadopteerd worden of weer herenigd kunnen worden met hun biologische familie. Dit heeft wel nog altijd de eerste keuze.
Waar dit echter niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de
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familie niet in beeld is of niet voor een stabiel, veilig en
liefdevol thuis kan zorgen, wordt gekeken voor een
alternatief thuis, een adoptiegezin. Als dat helaas niet
gevonden wordt blijven de kinderen bij Destiny House.
Door de family units wordt ook hun een gezinssituatie
geboden, waarbij ze kunnen vertrouwen op een vaste
verzorgende.
In december 2018 startte de voorbereidende werkzaamheden van de twee woonunits, en inmiddels is de
bouw grotendeels voltooid!
Voor het meubileren doet Destiny House met name
een beroep op hulp en donaties van lokale bedrijven.
Hopelijk kunnen de kamers in de komende maanden
gemeubileerd worden, zodat de kinderen hun intrek in
de woningen kunnen nemen.

Helaas zijn de financiële middelen nog niet rond om de
woningen ook al in te richten.

‘full house’ bij iKhaya Likaba!
Friends for Africa verleent in 2019 ook weer financiële
steun aan iKhaya Likababa, voor het schoolgeld van
inmiddels 14 schoolgaande kinderen.
Van coördinator Loressa ontvingen wij het volgende
bericht: ‘Your support goes a long way in meeting the
educational needs of our children and we appreciate
your generosity and care. It has also enabled us to
provide our kids with Christian Education in a school
with smaller classes and staff who truly care about the
whole individual. Our hearts are overflowing with
grattude…Thank you!’
Hieronder een impressie van het leven bij iKhaya.
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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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