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Beste Friends for Africa,
Op de valreep voor de kerstdagen toch nog één
nieuwsbrief in 2011. De huizen zijn versierd, de
meeste boodschappen zijn gedaan en overal klinken
vrolijke kerstliedjes. Tijd om bij familie te zijn en ons
gelukkig te prijzen met alles wat we hebben; en ook
vooral een tijd om dankbaar te zijn, want deze luxe
om kerst te vieren te midden van vrienden en familie, in een warm huis, met een overvloed aan eten
en voor velen ook nog eens met cadeaus, is niet
voor iedereen weg gelegd.

vergeten, zoals wij dat ook allemaal doen. Een momentje om bij elkaar te komen bij de kerstboom en
cadeautjes uit te pakken, en zich de gelukkigste
kinderen te voelen van de hele wereld. En dat is iets
heel groots wat wij als kleine stichting bereiken. Wij
zijn trots, en dat mag u, als onze donateur, ook zijn.
We wensen jullie een zalige kerst en een heel gelukkig 2012.
Namens het Friends for Africa-team,
Kim van der Heul

In 1984 bracht de groep Band Aid het nummer ‘Do
they know it’s christmas?’ uit, om geld op te halen
ten behoeve van de hongersnood in Ethiopië. 27
Jaar later is (o.a.) dit stuk van de wereld wederom
getroffen door grote droogte en honger en is de
tekst van het liedje helaas nog steeds actueel.
Ook dit jaar geen sneeuw in Afrika met de kerst. Nu
is dat op zich niets geks, want het is nu hartje zomer
in Afrika. Maar het idee dat we, juist met de kerst
even stil mogen staan bij de minder gelukkigen in de
wereld, en dankbaar mogen zijn dat wij hier geboren
zijn en niet daar, daar kunnen we denk ik allemaal
wel mee instemmen.
“In onze wereld van overvloed, kunnen wij een lach
van vreugde verspreiden. Sla je armen om de wereld, met kerstmis… Laat hun [ook] weten dat het
kerst is”, geeft het liedje ons allen als boodschap
mee.
En dat doen we. Want op de vraag ‘Do they know
it’s christmas?’ kunnen we wat betreft onze projecten een volmondig ja antwoorden. Voor deze kinderen is kerst juist een moment om alle zorgen even te

Kerstkaarten actie
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen over onze
kerstkaartenactie, die wij dit jaar voor de tweede
maal georganiseerd hebben. In totaal zijn er bijna
1200 kaarten verkocht! De precieze opbrengsten
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van deze actie zullen wij in de volgende nieuwsbrief
vermelden.

moment van bezoek verblijven er 7 kinderen in de
leeftijd van 1 tot 5 jaar hier. Op korte termijn zal dit
aantal echter uitgebreid worden naar 14 kinderen.
Wat meteen opvalt is hoe goed georganiseerd alles
hier is en hoeveel moeite er wordt gedaan om de
kinderen een gelukkige jeugd te geven. Ook zien we
nu ‘in het echt’ wat al door Friends for Africa gesponsord is: keukenkastjes, de auto, inbraakbeveiliging, paniek-deurknoppen voor brandveiligheid. We
zijn best wel een beetje trots! We worden ook ontzettend hartelijk en vol dankbaarheid ontvangen.
Maar het meest hartverwarmend zijn uiteindelijk
natuurlijk toch de kinderen. In het begin nog wat
verlegen, maar dat duurt niet lang!

iKhaya Likababa
Peter en Kim zijn van dinsdag 27 september tot
maandag 10 oktober bij iKhaya Likababa te gast
geweest. Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief
plaatsen wij hier het verslag van het verblijf
bij iKhaya.
iKhaya is een tehuis voor wezen en kinderen waarvoor de ouders niet kunnen of willen zorgen. De
maximale leeftijd voor kinderen die ze aannemen is
3 jaar. Vanuit Ikhaya wordt dan geprobeerd een
adoptiegezin voor ze te vinden. Als dit echter niet
lukt kunnen ze bij Ikjaya blijven, ook als ze ouder
zijn dan 3, zodat voorkomen wordt dat deze kinderen van tehuis naar tehuis worden gestuurd. Op het

De 3 oudste kinderen van 4, 4 en 5 jaar oud gaan ’s
morgens vroeg naar school. Maar in onze 2e week
is er vakantie en zijn ook zij de gehele dag ‘thuis’.
Peter en Kim helpen mee waar ze kunnen bij de
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dagelijkse bezigheden van de kinderen. Kim probeert de kinderen te vermaken met spelletjes en
knutselwerkjes terwijl Peter probeert diverse klusjes
uit te voeren, zoals het maken en schilderen van
een aantal opbergkastjes, repareren van een kapotte stoel en het vervangen van een gebroken ruit.
Twee hoogtepunten tijdens ons verblijf bij de kinderen zijn zeker de moeite waard om extra te noemen.
De eerste is een bezoek aan het strand met de 4
jongste kinderen (1 kindje van 1 jaar en 3 van 2 jaar
oud). De kinderen genoten enorm en leefden zich uit
met het zand en het zeewater.

De tweede is een bezoek aan de “Spur” (een familie-steakrestaurant) met de oudste 3 kinderen (4, 4
en 5 jaar oud). Ze vonden het geweeeeldig! Een van
de kinderen was nog nooit buiten het dorp geweest
en een andere alleen om naar het ziekenhuis te
gaan (zij is HIV positief). Ze waren er al een week

over aan het praten en waren enorm opgewonden.
Er was even paniek bij het zien van de menukaart,
want ze hadden nog nooit mogen kiezen wat ze
wilden eten!! In het restaurant was een speelhoek
met springkussen dus daar hebben ze zich goed
vermaakt. Toen we na het eten terug gingen was het
al donker. Normaal liggen ze altijd voor het donker in
bed, dus een vroeg ook: waarom is het vandaag
toch zo donker?? Ze snapten er niets van, haha!
Wat mooi om zoiets mogelijk te maken via de stichting.

Janai Children’s Home
We hebben onze jaarlijkse kerstbijdrage ook dit jaar
weer naar Janai overgemaakt. Kelaine zal het geld
gebruiken om er een gezellig kerstweekend van te
maken en cadeautjes voor de kinderen te kopen. Ze
geeft er de voorkeur aan om cadeautjes te kopen
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die ook meteen een doel dienen, zoals schoolbenodigheden.
Actieplan 2012
In november is het bestuur bij elkaar gekomen om
bij te praten na de reis van Kim en Peter over de
stand van zaken bij de projecten. Er zijn verschillende ideeën naar voren gekomen welke we in 2012
onze steun willen geven. Hier wordt momenteel druk
met de projecten over gecommuniceerd. In onze
volgende vergadering zullen wij knopen gaan doorhakken en het actieplan 2012 gaan vastleggen.
Hiervan brengen wij u dan uiteraard in onze volgende nieuwsbrief van op de hoogte.
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).

