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Beste Friends for Africa,
Midden in de feestdagen willen we u en uw familie hele
fijne dagen wensen en het allerbeste voor het nieuwe
jaar! Hopelijk heeft u in de kerstvakantie ook even tijd
om bij te lezen over onze projecten 

klasgebouwen beschikbaar gesteld zodat de préschool
begin 2016 reeds van start kon gaan. De 34 kinderen
die direct vanaf het begin van het jaar aangemeld waren voor de préschool tonen aan dat de interesse inderdaad groot is.

Destiny House
Destiny House is opgericht in 2008 en gelegen in Mtubatuba, Zuid-Afrika. Destiny's House biedt een (t)huis
aan 18 kinderen die op enige wijze niet in hun ouderlijk
huis kunnen opgroeien. Deze kinderen vinden hier een
veilige plek waar ze verzorgd worden en waar ze gevolgd en gestimuleerd worden in hun opvoeding met
het doel om weer terug te keren bij hun eigen komaf of
elders hun levensweg te vervolgen.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het realiseren
van een eigen gebouwtje met 2 klaslokalen.
De capaciteit van de opvang zal maximaal 40 kinderen
zijn.

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief heeft Destiny
House het afgelopen jaar hard gewerkt aan de opzet
van een zg. pré-school; een voorschool voor kinderen
van 3-5 jaar (bij ons kinderdagverblijf of peuterspeelzaal). Deze pré-school wordt opgezet voor de eigen
jonge kinderen van Destiny House , maar is ook toegankelijk voor de kinderen uit de buurt. De pré-school
zal door een ervaren kracht geleid worden, ondersteund door anderen.
De aanleiding hiertoe is de visie op groot-worden: dit
vindt het meest optimaal plaats als dit in contact en
interactie met andere kinderen en gezinnen gebeurt.
Hierdoor is ook vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsvragen mogelijk. Het is aangetoond dat de ontwikkeling die kinderen voor hun 5e levensjaar meekrijgen
van cruciaal belang is voor hun capaciteiten en succes
in hun volwassen leven. Friends for Africa onderschrijft
deze visie en biedt daarom financiële hulp bij het realiseren hiervan.
Op het zelfde terrein als het weeshuis is ook de school
Mtuba Christian Academy (MCA) gevestigd (basis- en
middelbaar onderwijs). In de school zijn tijdelijk twee

De totale kosten van de bouw komen uit op R500.000
(dit is met de huidige wisselkoers ca € 35.000).
Deze kosten zijn opgebouwd uit 3 bouwfases:


Fase 1: fundering, buitenmuren en dak R 345.000



Fase 2: Plafonds, loodgieterswerk en vloeren betegelen R 100.000



Fase 3: R 55.000
o Schilderen R 20.000
o Aanleggen van electra R 25.000
o Binnenmuren R 10.000
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Fase 1 is inmiddels afgerond en ook fase 2 loopt ten
einde:

Frumarco: www.frumarco.nl

Wildkogel Outdoorlife: www.wildkogeloutdoorlife.at

Voor fase 3 worden nog aanvullende financiële middelen gezocht en hier zal Friends for Africa ook een
steentje aan bijdragen. Met wat extra steun kan
Destiny House in de eerste helft van 2017 hopelijk de
bouw afronden en kunnen de kinderen komend jaar
overgaan naar hun nieuwe pré school!
Sponsoractie
Wij zijn gestart met een nieuwe sponsoractie! Inmiddels mogen al 3 bedrijven zich sponsor noemen van
onze Stichting. We hopen hier in 2017 meer bedrijven
aan toe te mogen voegen. Onze nieuwe sponsoren
zijn:

TRIAS Subsidieadviesbureau: www.trias-subsidie.nl
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Bijzondere bijdrage
Groep 3a van Basisschool de Sleije uit Heel heeft vorig
schooljaar een museumproject gedaan met de klas. De
bezoekers aan het museum moesten een klein bedrag
aan entree betalen. De opbrengst hiervan werd geschonken aan Friends for Africa. Van kinderen, voor
kinderen – wat een mooi gebaar!
Onze website is weer up to date!
De afgelopen maanden heeft onze website weer een
mooie onderhoudsbeurt gekregen. Alle teksten zijn
weer helemaal up-to-date! We nodigen u uiteraard uit
om een kijkje te nemen op www.friendsforafrica.nl
Naast de website hebben wij ook een eigen facebookpagina waar we regelmatig een berichtje plaatsen over
onze projecten. Like ons op facebook en blijf ook op
deze manier op de hoogte:
https://www.facebook.com/friendsforafrica/
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…
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