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Izingane Happy Foundation ondersteunt kleinschalige projecten met effectieve adviezen en minimale financiële middelen
om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.
Normaal gesproken sturen wij u
twee maal per jaar een Izingane
Update, in juli en december.
Maar in deze Corona tijd is niets
normaal, ook niet in Zuid-Afrika.
Ons werk is anders, wij kunnen de
projecten niet bezoeken, en missen
enorm de verbinding met de prachtige mensen die nog altijd met veel
passie en liefde de meest kwetsbare
kinderen en hun families helpen.
Gelukkig gaat het werk op onze 10
projecten onverminderd, maar wel
aangepast, door. De kinderen worden gevolgd, krijgen eten, de families
krijgen voedsel- en hygiënepakketten, mondkapjes en dekens om de
koude wintermaanden te trotseren.
Helaas is het einde van Covid-19 nog niet in zicht…
Wij werken er dan ook hard aan om in verbinding te blíjven. Wij luisteren,
helpen en ondersteunen zoveel we kunnen. Nieuwe initiatieven ontstaan
en nieuwe richtingen worden ingeslagen en we zijn zó trots op het doorzettingsvermogen en alle inventiviteit op de projecten. En dat willen wij graag
met u delen in deze extra Update, met voorbeelden en foto’s.
Veel dank ook aan u, onze sponsors en donateurs, die in deze moeilijke tijd
Izingane blijven steunen. Wij realiseren ons dat dit bijzonder is en het maakt
ons blij en dankbaar! Wilt u na het lezen van deze Update meer weten, heeft
u andere vragen? Wij maken graag een afspraak en praten u dan persoonlijk
bij. Namens alle Izingane medewerkers en vrijwilligers, met hartelijke groet,
Lonie Vles - Rosenmöller

Een greep uit wat er zoal is gebeurd
Initiatieven
• Bij het Dalton project in Durban is het preschooltje in juli weer geopend.
Om restricties te vermijden werd de naam veranderd in ‘Childcare’. In deze
grauwe omgeving is het een zegen voor de jonge kinderen om in een veilige
omgeving te kunnen zijn én eten te krijgen.
• Het project ACFS
Community Education
in Soweto kon ‘meeliften’ op de verspreiding
van 3-talige Covid-19
informatie-leaflets. Deze
leaflets werden bij de
voedselpakketten gevoegd die onder de ruim
500 families in het ACFS
programma werden
verspreid. Een bijzondere
samenwerking, mede
mogelijk gemaakt door
onze sponsor Contribute
Foundation.
• Ook jonge kinderen moeten een mondkapje dragen; onbetaalbaar voor velen.
Bij het Bonolong Centre in Makushane financierden wij een naaimachine en
maakte onze coördinator met haar dochters vele mondkapjes voor de ouders
en kinderen uit het project, betaald door Izingane. De business groeide en
nadien zijn talloze extra mondkapjes gemaakt en verkocht voor een lage prijs.
• Voor het Zikode project bij Johannesburg was het niet mogelijk de kinderen naar het project te laten komen. Daarom werd dagelijks de pap centraal
gekookt en door leiding en vrijwilligers langs de deuren gebracht.
• De winter bij het Sgedlane project in KwaZulu Natal was extreem koud
en duurde lang. Met onze extra steun konden mutsen, sjaals en sokken voor
de kinderen worden gekocht.

Succesvolle extra noodhulp!
Samen met Wilde Ganzen organiseerde Izingane in april een speciale
sponsoractie. De actie was een groot succes en 18 weken lang konden
wij op 3 projecten honderden kinderen voedzame ‘power’ pap geven en
voedselpakketten voor de families! Dat het ook in de smaak viel, is te
lezen in het volgende berichtje dat wij ontvingen uit Atteridgeville van
Bongani, 14 jaar: ‘I want 12 porridge boxes for me alone, because I do
not want to eat anything else.’

Uitdagingen
• De (kleuter)scholen en crèches gaan langzamerhand weer open en op
een deel van onze projecten wordt voorzichtig gestart met de diverse programma’s. Het blijft een uitdaging. Werkeloosheid, honger, ziekte en gebrek
aan toekomstperspectief hebben ook hun weerslag op de vele kwetsbare
kinderen.
• Veel van de crèches en kleuterschooltjes in de diverse programma’s
kampen met een teruglopend aantal kinderen en dus ook met minder inkomen. Wij luisteren en adviseren hen over mogelijkheden om kinderen terug
te halen, zodat zij niet aan hun lot worden overgelaten.
• Al onze projecten willen heel graag weer volop draaien, maar moeten op
de eerste plaats de communities en hun eigen medewerkers en vrijwilligers
beschermen tegen Covid-19. Dit betekent balanceren, afwegen en keuzes
maken.
• Op het Orphans Project DOO in Atteridgeville zijn 2 jonge meisjes van 12
en 14 jaar - uit 2 verschillende, door kinderen geleide huishoudens - overleden
aan de gevolgen van Covid-19. Een schok voor ons allen. Het was en is een
uitdaging voor het project om door te gaan en positief te blijven voor de vele
kwetsbare kinderen. Maar zij slagen daarin.  

Direct na het ingaan van de lockdown hebben wij alle projecten éénmalig
extra financiële steun kunnen geven voor de eerste nood. Toen bleek dat
de situatie niet verbeterde, mochten de projecten de reguliere financiering
besteden aan de meest urgente zaken, zoals voedselpakketten, hygiëneproducten en dekens. Recentelijk hebben wij besloten alle projecten een tweede
financiële ‘Covid-19 donatie’ te geven om de grootste nood te bestrijden.

5 jaar Izingane Happy Foundation
In oktober bestaat Izingane 5 jaar!
Wij hopen dat onze Happy Hour op zondag 22 november, al dan
niet aangepast, zal kunnen doorgaan, zodat we dit samen met u
kunnen vieren. Wij houden u op de hoogte!

Izingane Happy Foundation steunen?
Wij willen kinderprojecten graag blijven helpen, ook financieel. Helpt u mee?
Met een eenmalige donatie of maandelijkse bijdrage van bijvoorbeeld € 5,kunnen we al een groot verschil maken. Ons rekeningnummer is:
NL71 SNSB 0927 4717 52  
Izingane Happy Foundation heeft de ANBI status.

Sponsors
• Amsterdam Software • Blokker • Gooiland Computers
• Michiel Witteveen • Contribute Foundation • Boosttheworld
• T & A België • Sophie Rosenthal Vereeniging • Wijge Holding B.V.
• Rieks en Marion Stroeve • Bits for Kids • Heiny van den Ham Tekst
• Lex Maat Grafische Vormgeving

Wij danken alle sponsors en individuele donateurs
voor hun bijdragen en support!
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Voedselpakketten, hygiëneproducten, dekens

