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Beste Friends for Africa,
Deze nieuwsbrief staat in het teken van onderwijs voor
kinderen. Goed onderwijs vergroot de ontwikkeling van
deze kinderen en hun kansen voor de toekomst aanzienlijk. Het schoolgeld voor de kinderen vormt jaarlijks
een behoorlijke kostenpost voor onze projecten. Sinds
enkele jaren dragen wij daarom bij aan het schoolgeld
van de schoolgaande kinderen. Graag willen wij in
deze nieuwsbrief daarom iets meer vertellen over het
schoolsysteem in Zuid-Afrika.
Daarnaast aandacht voor enkele bijzondere giften die
wij mochten ontvangen in de afgelopen maanden. Deze dragen er aan bij dat we meer kinderen goed onderwijs kunnen bieden.
Ik wens u veel leesplezier!
Kim van der Heul - Voorzitter

Soms vragen de openbare scholen naast de financiering van de overheid extra lesgeld aan ouders waardoor er meer budget is om betere docenten en voorzieningen te financieren. In dit geval kan er van een
semi-private school worden gesproken. Deze semiprivate scholen zijn dus een soort ‘tussenoplossing’:
betere kwaliteit onderwijs dan in een openbare school,
maar tegen een lager kostenplaatje dan bij een private
school. Een bijkomend voordeel van de semi-private
school is dat dit bijna altijd gemengde scholen zijn,
waar de publieke scholen veelal slechts zwarte leerlingen hebben en de private scholen grotendeels blanke leerlingen. Zodoende dragen deze scholen dus
zowel door interactie tussen bevolkingsgroepen én een
gelijke basis bij aan meer gelijkheid en integratie in de
toekomst.

Basisonderwijs in Zuid-Afrika
Het schooljaar in Zuid-Afrika start in januari (na hun
zomervakantie) en eindigt in december. Kinderen zijn
leerplichtig vanaf 7 jaar.Zuid-Afrika kent openbare en
particuliere, private scholen. De private scholen draaien geheel op basis van het schoolgeld dat ouders betalen. De openbare scholen, ook wel staatsscholen genoemd, worden daarentegen gefinancierd door de
overheid. In Zuid-Afrika is 94% van de scholen openbaar. Bij alle basisscholen in Zuid-Afrika is een schooluniform verplicht. Dit uniform moet altijd door de ouders
zelf betaald worden. Ook bepaalde schoolbenodigdheden moeten zelf aangeschaft worden. Onderwijs is dus
nooit geheel gratis.
De kwaliteit van onderwijs, maar ook bijv. van sanitaire
voorzieningen, is helaas erg laag in veel openbare
scholen. Door het financieringsbeleid van de scholen is
het helaas zo dat de kinderen uit de armste buurten
over het algemeen naar de minst goede scholen gaan,
en de kinderen van rijke ouders naar de beste scholen.
Dit houdt uiteraard bepaalde ongelijkheid in stand.

Kinderen bij de pre-school van Destiny House
De kinderen bij onze projecten gaan naar een semiprivate school. Dit is uiteraard duurder dan wanneer ze
naar de openbare school gingen. Het schoolgeld bedraagt gemiddeld tussen de € 600 en € 700 per jaar,
per kind. Dit is nog zonder kosten voor uniform en boe-
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ken. Voor veel Zuid-Afrikaanse gezinnen, maar ook bij
onze projecten, is dit dus jaarlijks een behoorlijke kostenpost. Toch is hier zeer bewust voor gekozen. De
hele reden van het opvangen van deze kinderen, is ten
eerste hun een liefdevolle jeugd te kunnen bieden.
Direct daarna is het doel uiteraard hun een goede toekomst te kunnen bieden. Hiervoor is kwalitatief goed
onderwijs van onmiskenbaar belang. Naast de keuze
voor deze betere scholen, is ook een goede huiswerkbegeleiding onderdeel hiervan. Bij alle projecten wordt
hier door huismoeders en vrijwilligers op toegezien.
Bovendien gaan de kinderen voordat ze 7 jaar zijn al
naar een pré-school, vergelijkbaar met crèche en kleuterklassen bij ons. Hierdoor wordt er al vroegtijdig een
goede basis gelegd.
Stichting Jos en Mien Kersten-van Lier
Eind 2017 werden we verrast met een bijzondere donatie van maar liefst € 2250 van Stichting Jos en Mien
Kersten-van Lier. Deze stichting beheert een nalatenschap en heeft ten doel het helpen van behoeftige
mensen in Afrika, bij voorkeur in Malawi. Daarbij ondersteunt de stichting goede doelen welke daar reeds
werkzaam zijn. Onze projecten bevinden zich in ZuidAfrika, maar aangezien de doelstelling van onze stichting verder bijzonder goed aansluit bij de doelen van
Stichting Jos en Mien Kersten-Van Lier, wilden zij toch
graag hieraan bijdragen. Het geld is gebruikt voor
schoolgeld voor de kinderen van iKhaya Likababa.
Voor meer informatie over de stichting zie:
www.malawi-josmien.nl
Platform voor Ontwikkelingssamenwerking
Ook dit jaar was het weer mogelijk om een aanvraag te
doen bij het Platform voor Ontwikkelingssamenwerking
in de gemeente Maasgouw. Het Platform heeft als doel
om concrete projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Zij verzorgen ook hierover onderwijs in het

basisonderwijs en informatieve lezingen en publicaties
voor belangstellenden.
De aanvraag van Friends for Africa is gehonoreerd met
het prachtige bedrag van € 600,- Hiermee kunnen wij
een financiële bijdrage leveren aan het schoolgeld voor
een kind van ons project bij Destiny House. Daarnaast
draagt Friends for Africa zelf nog bij aan het schoolgeld
van 2 andere kinderen. Het schoolgeld dat Friends for
Africa bijdraagt voor deze andere kinderen, kunnen wij
doen met uw gulle gaven. Onze hartelijke dank aan het
Platform voor Ontwikkelingssamenwerking!
Verslag 2017
2017 was voor de stichting Friends for Africa een memorabel jaar. In 2004 zag de stichting Friends for Africa
formeel het levenslicht. Door de bevlogenheid van Kim
van der Heul, en met haar vele andere vrijwilligers,
donateurs en sponsoren, is Friends for Africa uitgegroeid tot een stabiele organisatie. Vele initiatieven in
Zuid-Afrika zijn door de stichting ondersteund en daardoor zijn vele weeskinderen geholpen.
In oktober beleefde Friends for Africa een mijlpaal: het
totaal van alle bijdragen die we vanaf 2004 mochten
ontvangen, doorbrak de grens van € 150.000!!! Een
ongelooflijk getal en een bedrag waarvan Kim bij het
begin in 2004 alleen maar kon dromen.
We zijn al onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren
heel veel dank verschuldigd. Zonder jullie was deze
mijlpaal niet bereikt.
In 2017 wisten we bij het Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw een mooie bijdrage te verzilveren. Verder leverde ons sponsorplan 6 sponsors op (in
2016 waren dat er nog 3). Uit onze vaste groep donateurs kwamen ook nog wat extra bijdragen t.g.v. verjaardagen, pensioenering en uit een nalatenschap.
Hierdoor konden we ook onze vaste projecten (Ikhaya
Likababa, Janai Childrens Home, Destiny House) blij-
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ven ondersteunen.Al met al een jaar, waarin Friends
for Africa, wederom weer een aantal Zuid-Afrikaanse
weeskinderen heeft kunnen helpen.
In beknopte zin:
- ontvangen donaties: ca. € 5.500
- ontvangen subsidies (Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw): € 600
- ontvangen sponsorbijdrage: € 500.
- verrichte schenkingen: € 5.900.
- vermogen bedroeg ultimo december 2017 ca. €
1.500.
De schenking aan Ikhaya betrof het salaris van personeel en het schoolgeld ( € 2.400), voor algemene kosten van Janai (€ 2.500) en kosten voor preschool van
Destiny House (€ 1.000).

‘Today we were blessed with another little tot. God has
you in His hands little mite. We will love you as our own.’

Met een te verwachten bijdrage van onze trouwe donateurs van rond de € 3.000 per jaar, betekent dit ook dat
onze schenkingen de komende jaren overeenkomstig
zullen zijn. Friends for Africa zal zich daarbij in eerste
instantie richten op de ondersteuning van de projecten
Janai Childrens Home , Ikhaya Likababa en Destiny
House.
Het bestuur vergaderde in 2017 drie maal. Het bestuur
van Friends for Africa werd in 2017 gevormd door:
- Kim van der Heul, voorzitter
- Gerard van der Heul, secretaris/penningmeester
- Monique Valk, fondsenwerving.
Voor de samenstelling van de jaarrekening werd een
beroep gedaan op oud-penningmeester Sandra Maessen.
Nieuwe kinderen verwelkomd
Alleen al in de afgelopen maand zijn er 3 nieuwe kinderen opgenomen bij de projecten. Hoewel het altijd
triest is te beseffen dat deze opvang nog in zo’n grote
getalen nodig is, is het mooi dat deze oplossing er is.
Mogen jullie je snel thuis voelen, veilig en geliefd.

‘Another little one joined the Destiny House family. Housemother Busi is making her feel welcome.’

‘Welcome little mite you are hand picked and chosen by
your Heavenly Father. We are blessed to have the opportunity to love you!’
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Tot slot
Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht. Uw
steun maakt ons werk mogelijk!

Van Doren Engineers: www.vandoren.nl

Graag danken we ook onze sponsoren. 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 Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun…

TRIAS Subsidieadviesbureau: www.trias-subsidie.nl

Onze sponsoren
Frumarco: www.frumarco.nl

Onze vrienden
Bouwmaat Eindhoven

Wildkogel Outdoorlife: www.wildkogeloutdoorlife.at
Ligro
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