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Beste trouwe Friends for Africa,
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd was
hebben wij het in de eerste helft van 2014 iets rustiger
aan gedaan. Op eerste kerstdag 2013 zijn mijn vriend
Peter en ik trotse ouders geworden van een prachtige
gezonde dochter, Dani. Inmiddels is Dani dus alweer 9
maanden, en ze doet het heel goed. We hebben enorm
kunnen genieten van onze eerste tijd samen.
U heeft in 2014 dan ook nog niet veel van Friends for
Africa gezien. Uiteraard ging ondertussen de steun aan
onze projecten gewoon door. Daarover leest u meer in
deze brief. Ook hebben we in het bestuur nog eens
onze koers geëvalueerd, en over de nieuw gekozen
richting wil ik u ook informeren. We hebben met het
bestuur namelijk besloten om de activiteiten van
Friends for Africa op een lager pitje te zetten. Dit betreft
met name de fondswervings activiteiten die we in Nederland uitvoeren.
Dit is een beslissing die we niet van de ene op de andere dag genomen hebben. Met name ik zelf heb de
laatste 2 jaar gemerkt dat de combinatie werk en stichting (en nu ook gezin) me soms wat te veel werd. Toen
ik inmiddels 10 jaar geleden begon met Friends for
Africa ben ik daar met veel enthousiasme in gestapt en
heb ik met veel genoegen mogen merken dat dit enthousiasme overgenomen werd door mensen om mij
heen. Zo hebben we samen Friends for Africa uit kunnen bouwen tot een succesvolle organisatie. Door het
succes zijn de werkzaamheden echter ook door de
jaren heen omvattender geworden. Annelies, de penningmeester, heeft eind vorig jaar aangegeven als
bestuurslid te gaan stoppen. Ook binnen de activiteitencommissie moesten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dit was dus een goed moment om eens stil te
staan bij hoe we de toekomst van de stichting zien.

Wij willen onze projecten hierbij natuurlijk niet in de kou
laten staan. Daarom hebben we gekozen de stichting
de komende jaren in een afgeslankte vorm voort te
zetten. Concreet houdt dit in dat de werkzaamheden
van de activiteitencommissie en de pr-commissie beeindigd zijn. We zullen dus geen benefietavond of
kerstkaartenverkoop meer organiseren of de stichting
op markten en bij bedrijven/organisaties presenteren.
Wel zullen we u via website en nieuwsbrief op de hoogte houden van de projecten...die gaan uiteraard ook
gewoon door, en giften zijn dan ook nog steeds van
harte welkom! Tevens willen we de komende jaren de
projecten Ikhaya en Janai financieel blijven ondersteunen. Goed om hierbij te vermelden is dat we er altijd
voor gewaakt hebben dat projecten niet financieel van
ons afhankelijk werden. De komende jaren zullen we
hiervoor blijven zorgen.
Deze nieuwe koers zal dus inhouden dat Friends for
Africa in Nederland minder zichtbaar is. In Zuid-Afrika
gaat ons werk echter gewoon door, dus blijf ons vooral
een warm hart toe dragen...
Lieve groet,
Kim van der Heul
-voorzitter Friends for Africa-

Annelies, bedankt!
Via deze weg wil ik ook Annelies Swarts nog een keer
ontzettend bedanken voor al haar inzet en steun de
afgelopen jaren, als penningmeester. Verderop vind u
het verslag van onze kascontrole waaruit blijkt dat Annelies haar zaakjes, zoals altijd, weer prima op orde
had.
Wij gaan als 3-koppig bestuur verder, maar Annelies
zal zeker nauw betrokken blijven.
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Janai Children’s Home
Kelaine en de kinderen zijn medio 2014 vanuit Johannesburg naar Kaapstad verhuisd. Deze verhuizing
stond al lange tijd op de planning en eindelijk is deze
wens waarheid geworden. Friends for Africa ondersteunde bij de aankoop van een hoognodige nieuwe
koelkast en wasmachine.
Kelaine laat weten dat sommige kinderen nog wat
moeite hebben met aanpassen aan hun nieuwe omgeving, maar dat ze er qua woonkwaliteit veiligheid en
kosten voor levensonderhoud erg op vooruit zijn gegaan.
Verslag Kascontrole van Jaarrekening 2013
Door Corrie Luijten
Door Kim van der Heul werd ik gevraagd om de jaarlijkse kascontrole van Friends for Africa uit te voeren.
Omdat ik deze stichting een warm hart toe draag, wilde
ik dit graag doen. Als voormalig penningmeester van
Harmonie de Vriendenkrans vond ik het ook een leuke
gelegenheid om eens te kijken hoe de zaken hier financieel worden geregeld.
De penningmeester, Annelies Swarts, was graag bereid om alles op financieel gebied toe te lichten en Kim
gaf enthousiast informatie over de projecten.
De penningmeester had alle zaken goed op orde. Zij
gaf mij inzicht in de volledige boekhouding en bij vragen kreeg ik een duidelijk antwoord over het gevoerde
financiële beleid. Het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag was erg duidelijk. De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van opbrengsten,
schenkingen en algemene kosten en uitgaven.
De projecten waaraan de stichting een bijdrage heeft
geleverd en nog levert passeerden allemaal de revue.
Als lid van de activiteitencommissie was ik op de hoogte van de verschillende projecten, en wist ik van het
zinvolle werk dat door Janai Children’s Home en iKhaya Likababa wordt gedaan. Hier worden kinderen

echt geholpen! Het beschikbare geld wordt met beleid
aan onder andere deze projecten uitgegeven.
Omdat de financiële verantwoording tot in de puntjes
was geregeld, verleen ik bij deze de penningmeester
decharge.
Ik hoop dat Friends for Africa haar goede werk nog
jaren zal blijven voortzetten, mede dankzij uw schenkingen. Bij deze Stichting komt uw geld op de juiste
plekken terecht!
Destiny House
Zoals u weet steunt Friends for Africa in samenwerking
met goede doelen organisatie Wilde Ganzen de bouw
van een nieuw onderkomen bij Destiny House. In de
vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de bouw vertraagd is door vergunningsperikelen. Inmiddels zijn allle
benodigde papieren binnen en kan de bouw van start
gaan. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer!

Een impressie van hoe de nieuwe bouw eruit gaat zien.
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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