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Beste Friends for Africa,
In de vorige nieuwsbrief berichtte ik u dat ik samen
met mijn vriend Peter Giessen (tevens voorzitter van
de activiteitencommissie) op het punt stond voor 3
maanden naar Zuidelijk Afrika te vertrekken. Inmiddels zit deze reis er (helaas) alweer op. We hebben
een geweldige tijd gehad en veel mooie nieuwe
ervaringen opgedaan.
Ook hebben wij de projecten van Friends for Africa
bezocht, en bij 2 van deze projecten hebben wij 2
weken vrijwilligerswerk gedaan. Hierover kunt u
meer lezen in deze nieuwsbrief.
Ook andere zaken die spelen binnen de stichting
worden in deze nieuwsbrief natuurlijk toegelicht. Zo
zijn wij momenteel bezig met de verkoop van kerstkaarten. Dit doen wij dit jaar voor de tweede maal,
en uiteraard hopen wij op nog meer belangstelling
dan vorig jaar. Gezien de prachtige ontwerpen van
de kaarten zou dit eigenlijk ook moeten kunnen lukken!
Aangezien dit de laatste nieuwsbrief zal zijn van
2011 willen wij meteen van de gelegenheid gebruik
maken om u allen een hele fijne feestmaand toe te
wensen, samen met uw familie.

lieten wij al weten er alle vertrouwen in te hebben
dat May deze marathon volledig uit zou lopen, en
dat is ook gelukt! Met deze geweldige prestatie heeft
May bovendien €501 voor ons binnengesleept.
May, ontzettend bedankt voor je inzet!

Kerstkaarten actie
Onze activiteitencommissie is, onder leiding van
Jolanda Brans en Corrie Luijten, momenteel bezig
met een actie, die voor u als donateur wellicht interessant is.
Aan het einde van het jaar wilt u waarschijnlijk uw
familie en vrienden de beste wensen sturen. Waarom dan niet meteen ook een goed doel hiermee
steunen?
Met trots tonen wij u in de aparte bijlage namelijk
onze nieuwe selectie kerstkaarten - speciaal voor
ons ontworpen door Iris Beckers. Tevens vind u hier
het bestelformulier, welke wij –bij interesse- graag
uiterlijk 18 november a.s. terug in ons bezit hadden.
Kijk dus snel! Wij zijn er van overtuigd dat u net zo
enthousiast zult zijn over de kaarten als wij zelf zijn!

Lieve groet,
Kim van der Heul
-voorzitter Friends for Africa-

Vierdaagse Nijmegen
Evenals voorgaande jaren hadden we ook dit jaar
iemand bereid gevonden om de Nijmeegse vierdaagse voor Friends for AFrica te lopen en daarvoor
zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen, namelijk May Verkoulen uit Heel. In de vorige nieuwsbrief

Voorbeelden van onze ontwerpen van dit jaar.
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iKhaya Likababa
Peter en Kim zijn van dinsdag 27 september tot
maandag 10 oktober bij iKhaya Likababa te gast
geweest. Dit is een tehuis voor wezen en kinderen
waarvoor de ouders niet kunnen of willen zorgen. De
maximale leeftijd voor kinderen die ze aannemen is
3 jaar. Het verslag van ons verblijf bij iKhaya zullen
wij in de volgende nieuwsbrief plaatsen.

Wel willen wij graag al 2 promotiefilpmjes van iKhaya met u delen. De filpmjes zijn gemaakt in de tijd
dat wij bij hun waren en ze zijn naar onze mening
erg mooi geworden! Bovendien geven ze een erg
goed beeld van het werk van iKhaya. U kunt ze vinden onder de volgende urls:

http://vimeo.com/30190241
http://vimeo.com/30366914

Janai Children’s Home
Tijdens ons verblijf in Zuid-Afrika bezochten wij ook
het kindertehuis van Janai, ons ‘oudste’ project.
Kelaine, de moeder des huizes heet ons welkom en
we zien in de tuin een bordje “te koop” staan. Na het
overlijden van Martin, haar man, twee jaar geleden
blijkt het financieel niet meer mogelijk om hier te
blijven wonen en zal er gezocht moeten worden
naar een kleinere locatie. We wachten tot de kinderen terug uit school zijn en met name voor Kim is het
leuk om iedereen weer te zien. Bij haar vorige verblijf in Zuid-Afrika is Kim hier bijna 2 weken gebleven. We laten Kelaine met gemengde gevoelens
achter, het was fijn om iedereen weer te zien maar
ook moeilijk om te zien hoe ze moeten knokken om
rond te kunnen komen, met het verdriet om het verlies van Martin nog zo overduidelijk aanwezig.
Zoals al eerder afgesproken met Kelaine hebben wij
dit jaar voor het laatst meebetaald aan de salariskosten voor haar huismoeder. Wel hebben wij toegezegd te willen ondersteunen bij de studiekosten
van de kinderen. Volgend jaar zullen de oudste de
middelbare school verlaten. Kelaine zal ons op de
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hoogte houden wanneer financiële hulp voor hun
verdere studie gewenst is.

Ecolabel
Van 20 augustus tot 1 september verbleven Peter
en Kim in Hluhluwe bij Ecolabel Projects. Ecolabel
Projects wordt gerund door Martijn en Marike, een
Nederlands stel dat een jaar of 6 geleden is geëmigreerd naar Zuid Afrika om hier een nieuw leven op
te bouwen. Zij hebben toen ook de stichting Ecolabel opgericht, waar zij naast het runnen van hun
eigen lodge een hoop werk en energie insteken. De
stichting heeft tot doel het ondersteunen van een
aantal lokale, door hun geselecteerde projecten en
werd in het verleden op incidentele basis al een
aantal keren door Friends for Africa ondersteund.

Martijn en Marike aan het schilderen
Samen met Martijn en Marike bezoeken we een
lokale basisschool, waar ongeveer 250 leerlingen
les krijgen. Bij deze school heeft Ecolabel, met financiële steun van Friends for AFrica, eerder al
verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder
een nature-awareness week. Natuurlijk is het erg
leuk om het schooltje nu met eigen ogen te zien,
maar we willen met name ook het toiletgebouw bekijken, welke hoognodig aan een opknapbeurt toe is.
De toiletten zijn erg vies en de meeste spoelmechanismes werken niet meer. We maken een plan om
het toiletgebouw compleet op te knappen: schoonmaken, nieuwe spoelreservoirs, een nieuwe pot en
muren en deuren schilderen. Na overleg met het
schoolhoofd besluiten we de materialen te gaan
regelen en in het weekend aan de klus te beginnen.
Er zijn dan geen kinderen dus kunnen we lekker
doorwerken.

Gewapend met hogedrukreiniger, emmers en borstels beginnen we aan het karwei en na een aantal
uren werken zijn de toiletten schoon. We krijgen
hulp van andere gasten uit de lodge bij het schilderen van de muren, deuren en kozijnen. Hierna worden de nieuwe spoelreservoirs gemonteerd en een
aantal defecte rioleringsbuizen gerepareerd.
Ook brengen we tijdens ons verblijf in Hluhluwe een
bezoek aan 1 van de 2 voetbalteams welke door
Ecolabel zijn opgericht met als doel naschoolse
opvang van de plaatselijke jeugd. Friends for Africa
heeft deze voetbalteams in het verleden gesteund
door voetbalkleding (zowel nieuw als tweedehands)
op te sturen welke wij gekregen hadden van Masita
en lokale voetbalclubs. Er wordt iedere middag getraind en dit loopt inmiddels zo goed dat beide

Nieuwsbrief 19 - November 2011
teams meespelen in de competitie en ieder weekend
ook wedstrijden mogen spelen.
Verder bezoeken we een tweetal townships (sloppenwijken) waar een aantal mensen door Ecolabel
worden ondersteund. Daar bezoeken we onder andere een crèche en een groentetuin project waar
families onder begeleiding leren om zelfvoorzienend
te zijn qua voedsel. Ook worden weeskinderen vanuit dit project van verse groenten voorzien.
Door ons bezoek aan Ecolabel hebben wij weer een
beter beeld gekregen van hoe de organisatie werkt
en bovendien de drijvende krachten achter de stichting leren kennen. We hebben afgesproken in de
toekomst onze krachten waar mogelijk nog meer te
verenigen. De rol van Ecolabel zal dan met name
liggen in het organiseren en uitvoeren van projecten
en de rol van Friends for Africa zal met name liggen
in het financieren van deze projecten. Uiteraard zal
de besluitvorming omtrent zulke initiatieven gezamenlijk gebeuren. We houden u op de hoogte als er
nieuwe ideeën spelen.

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…
PS: Friends for Africa wordt door de belastingdienst
erkend als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift aan
ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

kunt aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

