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Friends for
Goede start
Als eerste wil ik namens Friends for Africa u allen
hartelijk bedanken voor de gulle bijdragen en de vele
leuke reacties die wij in deze eerste twee maanden
van ons bestaan hebben mogen ontvangen.
Dit geeft energie en zin om door te gaan. Hartelijk
bedankt daarvoor!
Naam en rekeningnummer
Van verschillende mensen kreeg ik te horen dat er
door hun bank werd aangegeven dat ons
rekeningnummer niet klopte. Ik kan u hierin gerust
stellen: Het rekeningnummer is juist maar u moet bij
de begunstigde Kim van der Heul invullen en niet
Friends for Africa, aangezien de rekening op mijn
naam staat.
Vastenactieproject
Elk jaar wordt er op mijn school, Sg. St. Ursula, een
vastenactie gehouden. Ik heb bij de organisators
daarvan Friends for Africa onder aandacht gebracht
als nevenproject (het hoofdproject is reeds bekend).
Ze waren hier meteen enthousiast over. Na de
kerstvakantie is er een vergadering waarin beslist
wordt of FfA ook echt als hét project wordt gekozen.
Oprichten van stichting
De meeste van u zullen wel weten dat FfA nog geen
officiële stichting is. Inmiddels heb ik wel nagezocht
wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
Om een officiële stichting te kunnen worden (en dus
ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel)
moet er een bestuur gevormd worden van drie
personen, te weten een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Elk jaar moet onder andere de
boekhouding worden gecontroleerd en moet er een
jaarverslag worden geschreven.
De kosten van het oprichten van een stichting zijn
eenmalig ± €122,- en daarbij komen dan jaarlijks ±
€22,- ‘lidmaatschapskosten’ om ingeschreven te
staan bij de kamer van koophandel. Ik heb besloten
om voorlopig nog geen officiële stichting te worden,
aangezien de kosten hiervoor in verhouding met de
inkomsten die we nu hebben veel te hoog zijn.
Zouden we een grotere inkomstenbron krijgen
(bijvoorbeeld de vastenactie) dan willen we wel een
stichting worden.

Africa
Janai Children’s Home
Nog voor de kerst zal de eerste €500,- naar Janai
worden overgemaakt. Janai is een echtpaar dat 21
kinderen heeft geadopteerd; ik heb u hierover al het een
en ander verteld in de folder
Marloes, één van de contactpersonen in Zuid-Afrika,
heeft hun doorgegeven dat zij binnenkort geld op hun
rekening zullen ontvangen. Ze waren hierdoor erg
ontroerd en willen u allen uit de grond van hun hart
bedanken. Ze zullen zo snel mogelijk, via Marloes, een
uitgebreidere reactie sturen. Ik zal u hierover dan ook
binnenkort uitgebreider informeren.
Kate
Kate is een meisje van 19 jaar oud en ze woont in
Tzaneen, een plaatsje in het Noord-Oostelijk deel van
Zuid-Afrika. Ze woont daar bij een hotel, Fairview
River Lodge, omdat haar vader daar werkt. Hoewel het
hotel erg luxe en netjes onderhouden is, moeten hun
werknemers rondkomen van een zeer laag inkomen en
wonen ze in miserabele arbeidershuisjes: de huisjes
zijn slechts enkele vierkante meters groot (één kamer)
en zijn gemaakt van houten planken.
Ik heb Kate leren kennen tijdens mijn vakantie en toen
adressen met haar uitgewisseld. Eind oktober vernam
ik dat Kate zwanger was en nog die maand zou
bevallen. Ze zou hierdoor voorlopig moeten stoppen
met school en schaamde zich erg, gezien haar jonge
leeftijd. Ze hoopte dat haar oma over een jaar voor
haar kind kan zorgen (haar moeder was vorig jaar
overleden) zodat zij weer terug kon naar school.
Namens FfA heb ik haar een doos gestuurd met wat
babykleertjes en babyspulletjes.
Later ontving ik een brief van haar dat ze een dochter
heeft gekregen. Haar naam in haar eigen taal is
‘Mpho’, wat geschenk betekent.
Haar naam voor de blanke bevolking is Sharon.
Aangezien het 8-12 weken duurt om een pakket te
versturen weten we nog niet of dit bij haar is
aangekomen.
Beste wensen
Namens FfA wens ik u fijne kerstdagen toe en alle
goeds voor 2005! Ik hoop in het nieuwe jaar (weer)

op u te kunnen rekenen!!
Kim van der Heul.
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