Nieuwsbrief 27 – November 2015
Beste Friends for Africa,
Daar is hij dan eindelijk, de volgende nieuwsbrief! In
onze vorige nieuwsbrief was de bouw van het nieuwe
onderkomen voor Destiny House in volle gang. Medio
2015 konden de kinderen hun intrek nemen in hun
nieuwe huis, feest! Middels enkele foto’s proberen we
jullie hier deelgenoot van te maken. Bij iKhaya Likababa is een nieuwe coördinator aangetreden. De overgang verliep gesmeerd, zoals wij van iKhaya gewend
zijn. Mooi om te zien dat dit project, waar wij vanaf de
start bij betrokken zijn geweest, zo gegroeid is. Dat de
projecten op eigen benen leren staan is iets wat wij ook
nastreven. Daarbij helpen wij hun wel graag op momenten dat dit even nodig is. That’s what friends are
for, toch?!
Platform ontwikkelingssamenwerking Maasgouw
Afgelopen maart mochten wij wederom een donatie
van € 600 in ontvangst nemen van het Platform voor
Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Maasgouw. Al enkele jaren ontvangen wij van deze Stichting
een bijdrage.
Het platform heeft als doel het leveren van een bijdrage
aan de realisatie van de VN Millenniumdoelstellingen
door ondersteuning van concrete projecten in ontwikkelingslanden en door educatie hierover in het basisonderwijs alsmede door het informeren van de inwoners
door middel van lezingen en publicaties. Het platform is
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Is dit iets voor u,
neem dan contact op met de secretaris Nel Heijnen:
p.m.heijnen-smit@net.hcc.nl
Destiny House
Friends for Africa heeft in samenwerking met goede
doelen organisatie Wilde Ganzen de bouw van een
nieuw onderkomen bij Destiny House gesteund. In de
vorige nieuwsbrief vertelde we al dat de bouw van start
was gegaan. Hier een verslag van het bouwproces:

November 2014: De bouw gaat van start met het graven van de funderingen.
Februari 2015: Terwijl in Nederland alles onder een wit
laagje sneeuw bedekt is, is het in Mtubatuba de warmste maand van het jaar! Ondanks de hitte is er goed
doorgewerkt bij de bouw van het nieuwe onderkomen
voor Destiny House. Met als resultaat dat het dak er op
zit!

Mei 2015: De afwerking wordt afgerond en 6 maanden
na aanvang van de bouw kunnen de kinderen hun
nieuwe huis betrekken!

De kinderen genieten van hun nieuwe huis, de speelvoorzieningen en werken in de groentetuin. De schoolgaande kinderen hoeven maar een minuutje te lopen
tot aan de school.
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Gezien de financiële reserve, die we hadden opgebouwd, zijn we in staat geweest om ook onze vaste
projecten (Ikhaya Likababa en Janai Childrens Home)
te blijven ondersteunen.
Een beknopt overzicht:
- ontvangen donaties: bijna € 3.000
- ontvangen subsidies (Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw): € 400
- verrichte schenkingen: ruim € 15.000
- vermogen ging van ca. € 29.000 naar ca. € 16.000.
iKhaya Likababa
Bij iKhaya is het leven letterlijk vol en druk. Momenteel
worden er 20 kinderen opgevangen, en daarmee zitten
ze aan hun maximale capaciteit. Tijdens de schoolvakantie worden de kinderen bezig gehouden met knutselen en activiteiten. Hierdoor blijven ze bezig, worden
ze gestimuleerd en groeit hun zelfvertrouwen.
De 3 grotere meisjes hebben over een aantal nachten
een logeerpatijtje. Ze zijn al druk bezig met hun spulltjes in te pakken en de opwinding groeit met de dag!
De kleinere kinderen is een bezoekje naar een kinderboerderij beloofd.
Een uitdaging blijft om voor alle kinderen te voorzien in
hun medische, sociale en educatieve behoeften.
iKhaya bedankt dan ook Stichting Friends for Africa en
al haar donateurs. Deze hulp maakt het dagelijks leven
zoals de 20 iKhaya kinderen het kennen mogelijk.
Financiële overzicht 2014
2014 Was voor Friends for Africa het eerste jaar zonder extra acties. Dus geen kerstkaartenactie en geen
benefietavond. En dit was ook merkbaar in de financiën
van Friends for Africa over het jaar 2014. Aan de andere kant vond in 2014 de start plaats van de bouw van
Destiny House. Het project waarvoor we ook ondersteuning hebben gekregen van Wilde Ganzen.

De schenking aan Ikhaya betrof het salaris van personeel en het schoolgeld voor 2 kinderen (ca. € 7.000) en
voor algemene kosten van Janai (€ 4.000). Daarnaast
werd voor ruim € 4.000 bijgedragen aan het project van
Esther Hurher. Hiermee bedroeg onze totale bijdrage
ruim € 10.000, die door Wilde Ganzen is verdubbeld.
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 dalen. Friends for Africa zal zich daarbij in eerste
instantie richten op de ondersteuning van de projecten
Janai Childrens Home en Ikhaya Likababa.
Onze volledige jaarrekening kunt u inzien via de Kennisbank Filantropie:
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/friends-forafrica
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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