Nieuwsbrief 33 – December 2018
Beste Friends for Africa,
Het is alweer even geleden dat u van ons heeft gehoord. Tijd voor een update, zo net voor het einde van
het jaar. Met de feestdagen voor de deur is het een
mooi moment voor bezinning. Terugkijken op wat is
gebeurd in 2018 en nieuwe plannen maken, goede
voornemens, voor 2019. Zo ook voor onze stichting…
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u uitgebreid over
het schoolsysteem in Zuid-Afrika. We lichtten daarin
toe dat de schoolkosten van de kinderen een aanzienlijke post op de jaarlijkse begroting is van onze projecten. Onze steun van 2018 is ook bijna geheel opgegaan aan schoolgeld. Door al uw gulle bijdragen konden wij afgelopen jaar maar liefst 9 kinderen naar
school sturen. Nu lijkt dit op globale schaal wellicht niet
veel, maar wij zijn er van overtuigd dat goed onderwijs
een positief effect heeft, niet alleen op het kind wat het
ontvangt, maar op de gehele maatschappij.

Volgend jaar willen wij dus ook zeker een gedeelte van
ons budget besteden aan schoolgeld. Daarnaast willen
we ook de uitbreiding en toekomstplannen van het
project Destiny House ondersteunen. Daarover leest u
in deze nieuwsbrief meer.
Ik wens u veel leesplezier!,
Kim van der Heul - Voorzitter

iKhaya: 14 schoolgaande kinderen

In juli wordt in Zuid-Afrika, op de verjaardag van Nelson
Mandela, ‘Mandela Day’ gevierd. Dit jaar zou Mandela
100 jaar geworden zijn. Op alle scholen werd dit groots
gevierd, zo ook op de Empangeni Christian School,
waar de kinderen van iKhaya naar toe gaan.
iKhaya Likababa biedt op dit moment onderdak aan
maar liefst 27 kinderen. Hiervan zullen er in 2019 14
naar school gaan. Graag willen wij hier, met uw hulp,
weer een bijdrage aan geven.

Janai Children’s Home
Zoals elk jaar, dragen wij ook dit jaar bij aan de kerstsfeer bij Janai’s Chidlrens Home. Door deze bijdrage
kan moeder Kelaine de kinderen een kerst geven zoals
ook alle andere kinderen die kennen, met lekker eten
en voor een ieder een cadeautje. Daarbij wordt geke-
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ken naar wat de kinderen nog nodig hebben, bijvoorbeeld schrijfwaren voor school of kleding. Zo is het een
gezellige kerst en een onbevangen start van het nieuwe jaar!

gemeenschap. Wij streven ernaar samen te werken
met de overheid, het bedrijfsleven en de kerk, om zo te
zorgen voor holistische zorg voor kinderen.”
Dit doet Destiny House volgens de volgende visie:

Stichting Jos en Mien Kersten-van Lier
In 2018 werden wij opnieuw verrast door een gulle
donatie 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 Zuid-Afrika, 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. Voor meer informatie over de stichting zie:
www.malawi-josmien.nl
We ontvingen een bijdrage van maar liefst € 5000. Het
geld is gebruikt voor een bijdrage in het schoolgeld van
de kinderen van iKhaya Likababa en het salaris van
een huismoeder.

Alle kinderen in staat te stellen om te kunnen zeggen:
•

I belong – Ik behoor in een liefdevolle familie

•

I believe – Ik geloof dat ik hier ben met een doel

•

I will become – Ik zal een leider in mijn land worden

We nodigen jullie allen uit om de volgende prachtige
video te bekijken die jullie een zeer goed beeld geeft
van Destiny House, de ontwikkeling van de afgelopen
10 jaar en de plannen voor de toekomst:

https://youtu.be/j6uwHnILwmc

Destiny House: Belong, believe, become
Dit jaar bestaat Destiny House 10 jaar. In de 10 jaar
heeft Destiny House zich ontwikkeld tot de professionele toch persoonlijke organisatie die het vandaag de dag
is.
Het is de missie van Destiny House:
“Om kwetsbare, ouderloze kinderen welkom te heten in
een liefdevolle en veilige gezinsomgeving waar ze
onvoorwaardelijke liefde ontvangen, spiritueel leiderschap, kwaliteitsonderwijs, zorg en verzorging, waar al
hun fysieke behoeften worden vervuld en waar ze zullen worden voorbereid om opnieuw te integreren in de

Een van deze toekomstplannen, die reeds in gang is gezet, is de bouw van en aan de volgende fase van Destiny
House.

Destiny House: bouwproject fase 3
Bij Destiny House vinden momenteel 24 kinderen onderdak in 1 huis. Daarbij zorgen 7 zorgverleners in
ploegendiensten voor deze kinderen. Echter, in de
huidige opzet en met een groeiend aantal kinderen is
het een grote uitdaging om een gezinsomgeving te
ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende
stabiliteit in huis is, zijn er 2 huismoeders die elk een
volledige week verblijven. We geloven dat het de kinderen enorm zou helpen als ze zouden opgroeien in
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een huis met een huismoeder (of huisouders) die er
altijd voor hen is. Dit is vooral relevant voor kinderen
die al meer dan 4 jaar bij Destiny House zijn. Zij zien
hun ‘broers en zussen’ herenigd worden met hun biologische familie of opgenomen in pleeg- of adoptiegezinnen. Voor de kinderen die bij Destiny House blijven
zou het heel fijn zijn als zij ook in een kleinere vastere
gezinssituatie kunnen worden opgenomen, met een
eigen huismoeder die voor hen zorgt. Dit gebeurt bij
het project iKhaya Likababa op eenzelfde wijze en met
goede resultaten.

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

Daarom is Destiny House begonnen met het bouwen
van 2 kleinere eenheden. Inmiddels is er een lokale
bouwer gevonden die beide eenheden kan bouwen
voor iets minder dan R940.000 (circa € 60.000). Hiervan heeft Destiny House inmiddels al ongeveer
R600.000 opgehaald (circa € 38.000). De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

In het resterende bedrag wat nog mist wil Friends for
Africa in 2019 een bijdrage leveren.

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
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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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