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Friends for

Africa

Beste Friends for Africa,

Verder liet Melanie ons weten dat haar gezin genoodzaakt

Hopelijk heeft u allemaal kunnen genieten van een

is te verhuizen naar Kaapstad in verband met het werk van

welverdiende vakantie, zij het in het verre buitenland of

haar man. Daarom wordt haar positie als coördinator van

gewoon lekker in eigen land. Nu de vakantietijd weer

Ikhaya Likababa vanaf heden overgenomen door Wendy,

langzaam ten einde loopt maken wij ons met Friends for

een verpleegster en moeder van 3 kinderen. Wendy is al

Africa klaar om er de tweede helft van 2010 weer volop

vanaf het begin vrijwilliger geweest bij Ikhaya Likababa en

tegen aan te gaan. Maar eerst willen wij nog even

weet dus van al het ‘reilen en zeilen’ af. Melanie zal nauw

terugblikken op de afgelopen maanden, want ook daarin

betrokken blijven bij alle ontwikkelingen, zij het van een

is weer heel wat gebeurd. In deze nieuwsbrief kunt u daar

afstandje. Ook zullen zij in de toekomst weer nieuwe

alles over lezen. Ik wens u veel leesplezier!

projecten gaan (helpen) opstarten. Uiteraard blijven wij

Een lieve groet,

zowel met Wendy als met Melanie in contact.

Kim van der Heul –voorzitter-.
Ikhaya Likababa
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de bouw van
het nieuwe weeshuis, waaraan Friends for Africa
financiële medewerking heeft verleend, inmiddels klaar
was. Ze kunnen nu 21 baby’s opvangen. In de tijd dat het
nieuwe weeshuis in gebruik is hebben ze bovendien al
voor een aantal baby’s een vaste, en liefdevolle
thuisomgeving gevonden. In de afgelopen maanden is
bijvoorbeeld een baby’tje geadopteerd en een ander

Zo ontvingen wij deze foto van Wendy. Zij schrijft hier bij:

herenigd met haar oma. Uiteraard is het voor deze

“Deze foto van twee van onze kleintjes ontroerde me zeer.

kinderen veel beter om in een echte gezinssituatie op te

Twee kinderen die beiden de pijn kennen van het

groeien dan in een tehuis.

gescheiden worden van hun biologische families- de eerste

Maar ook de kleuters die al iets langer bij Ikhaya zitten

mensen die hun zouden moeten kennen en van hun

lijken zich prima te redden. 3 Kleuters gaan vanaf het

zouden moeten houden… Daar lopen ze dan, naast elkaar,

begin van dit jaar voor het eerst naar school. De

als ware broer en zus. Ze zijn simpelweg aan het genieten

samenwerking tussen de school en het Ikhaya-personeel

van gewoon het ER ZIJN en van wat er om hen heen

verloopt geweldig. Er is veel begrip voor de situatie

gebeurden. Plezier aan het beleven van de simpele dingen.

waarin de kinderen verkeren. De kinderen op hun beurt

Lachen, eten, spelen en leren! Wat is het toch een voorrecht

vinden het zelfs zo fantastisch om naar school te gaan,

om tijd met hun door te brengen.”

dat het vaak heel wat moeite kost om ze weer in de –door

En wat een voorrecht voor ons om met onze inzet voor en

Friends for Africa betaalde!- auto te krijgen om terug te

steun aan Ikhaya dit simpele geluk van deze kinderen

gaan.

mogelijk te maken.
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C1000-spek-je-club-actie

Ecolabel Projects

Afgelopen voorjaar organiseerde de C1000 Heel de

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u al dat we Ecolabel

Clubactie. Met deze actie kregen allerlei lokale clubs de

Projects, een van de projecten die we steunen, toegezegd

kans om door middel van het inzamelen van stemmen en

hadden een busje te sponsoren. Deze jonge organisatie,

muntjes aanspraak te maken op een geldprijs. Zoals u in de

gerund door 2 Nederlanders (Martijn en Marike), zet zich

voorgaande nieuwsbrief en diverse mails van ons kon lezen

op allerlei manieren in om de kinderen uit de township een

hebben ook wij zeer actief meegedaan aan deze actie. En

zo goed mogelijk toekomstperspectief te geven én een

door de hulp van al onze trouwe donateurs eindigden wij

gelukkige jeugd te bieden. Het tweedehands busje moest

niet alleen in de finaleronde (waardoor je gegarandeerd een

eerst nog een opknapbeurt ondergaan voordat het

gedeelte van de prijzenpot van €5000,- zou krijgen), maar

daadwerkelijk in gebruik genomen kon worden. Een dikke

zelfs op de 3e plaats! Na de kindervakantiewerk Heel en

maand geleden was het dan zover….

kindervakantiewerk Beegden eindigde Friends for Africa,
met een bedrag van maar liefst €624,-.
Wij willen u als donateur ontzettend bedanken voor jullie
steun en inzet in deze actie, en natuurlijk bedanken wij ook
de C1000 voor het ter beschikking stellen van deze
geweldige geldprijs.
Dunlop Rally 2010
Zaterdag 29 mei 2010 werd door medewerkers van Dunlop
voor de zesde keer een Dunlop Rally georganiseerd: een
en

Het busje kan ingezet worden voor vervoer van kinderen

zakenrelaties. De opbrengst van deze dag gaat elk jaar geheel

naar de naschoolse opvang, doktersbezoekjes, het doen van

naar een goed doel en met dank aan dorpsgenoot Robert van

inkopen en ook voor het brengen van het door Ecolabel

Tuinen, werkzaam bij Dunlop, was dit jaar Friends for Africa

opgerichte

tot hét goede doel uitgekozen. Erg mooi, want dit zeer

ons al weten dat zowel het kinderen als de voetballers

geslaagde evenement leverde maar liefst €2.570,- op! Wij

razend enthousiast zijn over het busje. Natuurlijk zijn

voelen ons hiermee zeer vereerd en willen alle organisatoren

Martijn en Marike er zelf ook ontzettend blij mee,

van deze dag dan ook hartelijk danken voor hun inzet en het

aangezien ze nu een veel groter bereik hebben in de buurt

geschonken vertrouwen in ons!

waar ze de verschillende projecten organiseren. Dus voor

gezellige

‘automotive’

dag

voor

hun

personeel

voetbalteam naar uitwedstrijden. Martijn liet

alle donateurs, hartelijk dank!
Ook hadden wij in onze vorige nieuwsbrief beloofd dat wij
nog verslag zouden doen van de paasviering die door
Friends for Africa gesponsord is.
Christianne Coolen, die op dat moment bij Ecolabel
Projects vrijwilligerswerk aan het doen was, en de
paasviering ook heeft georganiseerd, schrijft over deze dag:
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Dit jaar werd haar goede voorbeeld bovendien gevolgd
door nog twee enthousiastelingen: mevrouw Sangeeta
Vink en mevrouw Romy Lutjens.
Naast de geweldige prestatie om de 4-daagse helemaal uit
te lopen, wisten ze met hun drieën ook nog eens een
prachtig bedrag op te halen: € 1.790,20. Alledrie
ontzettend bedankt voor jullie inzet!
“Na

de

succesvolle

kerstviering

heeft

ecolabel

in

Janai Children’s Home

samenwerking met Friends for Africa een paas- viering

Kelaine laat ons weten dat met de kinderen alles goed

georganiseerd. Het merendeel van de kinderen is gelovig maar

gaat. Ook op school presteren ze goed. Claudia, een van

heeft nog nooit pasen gevierd of weet überhaupt wat het

de oudere meisjes, is zelfs de best presterende leerling

betekent. De dag begon met sport, spel en creatieve

van haar school! Bovendien hebben de kinderen genoten

activiteiten. In de middag werd een lekkere

van het WK. De 14-jarige Dylon -normaal groot fan van

lunch gegeten. Als klap op de vuurpijl mochten de kinderen

Manchester United- was ditmaal Oranje aanvoerder. Hij

de zelf beschilderde eieren die waren verstopt door Martijn

vond het dan ook erg teleurstellend dat we in de finale

en mij gaan zoeken. Niet zo moeilijk want na enkele

het onderspit moesten delven!

minuten waren alle eieren gevonden en opgegeten.. Als

Sinds de ziekte en later het overlijden van Martin, de

afsluiting kregen alle kinderen een cadeautje en was de

echtgenoot van Kelain en vader en kostwinner van het

succesvolle dag voorbij. Met deze dag hebben Friends for

huis, bekostigen wij het salaris van een huismoeder. Met

Africa en ecolabel de kinderen een dag vol plezier en ‘kind

zo`n 20 kinderen is dit absoluut nodig om te zorgen dat

zijn’ gegeven.”

verzorging en persoonlijke aandacht voor de kinderen
optimaal blijft. We hopen dan ook om in de toekomst
Janai op deze manier te kunnen blijven ondersteunen.
Benefietavond 2010
8 Mei jongstleden heeft onze vierde benefietavond
plaatsgevonden. Er werden verschillende optredens
verzorgd door zangers, zangeressen, ‘joekskapellen’ en
een drumband. Ook was er een loterij met een groot
prijzenpakket. Al met al was het een goed bezochte en

Wij zullen in de nabije toekomst financiële steun gaan
verlenen aan de bouw van een opvanghuis voor
weeskinderen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Nijmeegse 4-Daagse

zeer geslaagde avond. Bovendien werd het record
verbroken wat betreft de opbrengsten: er werd maar liefst
€4.421,25 opgehaald!! Dit prachtige resultaat is voor een
groot deel te danken aan onze sponsoren, die wij dan ook
graag nog een keer willen vermelden:

Net zoals afgelopen jaren liep Thea van der Heul ook dit jaar
weer de vierdaagse en probeerde hiermee een mooie cent
voor Friends for Africa op te halen.
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Hoofdsponsoren:

•

Op ’t Broek – Uitvaartverzorging

•

Bemar – Ventilatietechniek

•

Paul Beek Optiek

•

BTH Bloem Transport en Handel

•

Peter Stultiëns Profile Tyres

•

De Peel – Café Restaurant

•

Puts- Bakkerij

•

Faubourg St. Jacques – Eetcafé

•

Scheepers – Huishoud- en Cadeauartikelen

•

Goede Tijden - Lunchroom

•

Sis Zor – Kapsalon

•

Ligro Trading

•

Van Dooren Engineers

•

Porto Maurizio – Italiaans specialiteiten restaurant

•

Verkoulen – Installatiebedrijf

•

TRIAS – Subsidieadviesbureau

•

WSM Engineers

•

Van Gansewinkel - Afvalrecycling

•

ZR Accountants

•

Vleeshouwers – Financieel adviesbureau

Sponsoren:
•

Abels - Bakkerij

Tot slot

•

Clerkx – Bloembinders

Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht.

•

Coolen Groep

Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u

•

De Eenhoorn – Natuurgeneeskundige Praktijk

•

’t Dörpelke – Snoep en Cadeauartikelen

•

Dunlop Good Year Tires

•

Ellen Textiel

•

Fenice – Bloembinderij

•

Frumarco - Vruchtenbereiders

Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift

•

Giorgi’s Hiarstyling - Kapsalon

aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

•

Hair Design - Kapsalon

kunt aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende

•

Harrie Wolfs – Makelaardij

regels).

•

Health City Basic Heel – Fitnesscentrum

•

Heel Natuurlijk - Massagepraktijk

•

Heere van Heel – Restaurant Herberg

•

Henckens – DA Drogisterij

•

Jan Delissen – Groente- en fruithandel

•

Kapzonez – Kapsalon

•

Lindeboom – Brouwerij

•

Mariska – Bloemenboetiek

•

Oppe Linj - Café

natuurlijk altijd terecht op onze website.
Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw
steun…
PS: Goed om te weten: Friends for Africa wordt door de
belastingdienst erkend als zgn. Algemeen Nut Beogende
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