Nieuwsbrief, Vrienden van Home of Hope Kaapstad

A BRIGHTER FUTERE FOR
EVERY CHILD.

Stichting: Vrienden van Home of Hope Kaapstad.
Hoe gaat het met de kinderen van Home of Hope
in deze coronatijd.
Doorstart Zorgboerderij.
Hoe gaat het met de
kinderen en jongeren van
Home of Hope in Kaapstad?

De situatie blijft wat betreft
de corona spannend in Zuid
Afrika, de sloppenwijken
waar mensen dicht op
elkaar wonen in kleine hutjes
van golfplaten, houten
planken, kartonnen dozen
en lappen aan elkaar
gebonden. De winter gaat
beginnen, de mensen
zoeken elkaar op.
De kinderen en begeleiders
van Home of Hope zijn nog
veilig, het gaat goed met
hen dankzij de begeleiders
die hard werken om alle
eindjes aan elkaar te
knopen.
De 1e vaccinaties zijn
gestart, ”dit geeft licht aan
het eind van de tunnel”
zoals wij dat hier zeggen.
Pagina 1

In Juli heeft Home of Hope een
plek gevonden voor de
doorstart van de nieuwe
zorgboerderij.
Anselm Farm met de betekenis
God’s helmet
(Met Goddelijke bescherming)
De jongeren leren
vaardigheden om hun
zelfstandigheid te vergroten in
de maatschappij,
verantwoordelijkheid te nemen
voor de zorg van dier en plant.
De verkoop van eieren,
planten etc. zorgen voor
inkomsten voor de farm .
Tevens is dit dan een goeie
leeromgeving voor de
jongeren hiermee om te
gaan.
Vanuit de stichting hebben wij
dankzij alle donaties
stapelbedden en matrassen
kunnen aanschaffen.
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Misbruik en verwaarlozing van kinderen met speciale behoeften in Townships vormen een enorme uitdaging
voor sociale diensten. Door een gebrek aan middelen en diensten die beschikbaar zijn voor gezinnen met
deze kinderen worden ze vaak verwaarloost.
Een jongetje van 7 jaar met FAS, die de buitenwereld niet begrijpt, werd gevonden nadat maatschappelijk
werkers de hut openbraken waar hij in opgesloten zat. Hij had geen kleren aan, was ondervoed en zat
ineengedoken op zijn handen en voeten, terwijl hij restjes brood van de vloer at met ratten die om hem heen
renden. De buren vertelden de maatschappelijk werker dat er nog een 3 jarig zusje was. Het zusje werd daarna
in de nacht alleen aangetroffen . Ook zij was ondervoed en erg klein. Dit 7-jarige jongetje draagt nu kleding die
past bij een kind van 18 maanden en weegt slechts 12 kg. Zijn zusje, draagt kleding voor een kind van 6 tot 18
maanden en weegt 11 kg. Beide kinderen hadden tbc. Het kindertehuis van Home of Hope was vol en kon
geen kinderen meer opnemen. Eleanor ( oprichtster Home of Hope) nam de twee kinderen in haar eigen huis
terwijl de maatschappelijk werkers op zoek waren naar een lange termijnoplossing .
Het jongetje was zo verwaarloost, dat hij dacht dat hij geen eten kon krijgen,
huilend bleef hij rond rennen om eten te vinden. Begrijpt de wereld om hem
heen niet en zit ineen gedoken om wat er gebeuren gaat.
Beide kinderen worden nu goed gevoed, krijgen medische zorg,
hebben een warm bed om in te slapen en de liefde en aandacht die zij
nodig hebben. Zij gaan naar de kleuterschool om de stimulatie te krijgen
die nodig is voor hun verdere ontwikkeling.
Moeder is gearresteerd. Er is een zaak van verwaarlozing tegen haar
geopend. Het is triest omdat ze zelf het slachtoffer is van armoede, een
alcoholist is en geen steun heeft van de overheid, familie of anderen ,
waardoor ze haar kinderen heeft verwaarloost.
Dit verhaal ontvingen wij enige tijd geleden. Het raakte ons maar wij weten dat dit een gebeurtenis is die
regelmatig voor komt. Inmiddels zijn deze 2 kinderen geplaatst in een tehuis waar zij gepaste zorg ontvangen.

Wil jij de kinderen van Home of Hope ook
helpen? Zorg er dan voor dat je voortaan je
online aankopen doet via de SponsorKliks
pagina.
Voor jou een kleine moeite en GRATIS, voor
Stichting Home of Hope directe inkomsten.
Iedere euro maakt het verschil
Ga naar

www.sponsorkliks.com
op je telefoon, laptop of pc

Selecteer

Stichting Vrienden van Home of Hope.
Met een app op je telefoon is Sponsorkliks
makkelijk te gebruiken.
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Rekeningnummer:

Jongeren
die nieuwe
vaardigheden
leren en
daardoor
werken aan
een betere
toekomst.

NL58 TRIO 0788 8432 49
tnv:
Vrienden van Home of Hope
Website:

www.vriendenvanhomeofHope.nl
FB:

Vrienden van home of Hope
Kaapstad
Mailadres:

info@vriendenvanhomeofhope.nl

Stuk grond rondom de nieuwe boerderij.
Er kan weer hard gewerkt en geleerd worden.
Ook de kippen zijn meegenomen vanuit de vorige
zorgboerderij. ( Foto’s hebben we nog niet )
ontvangen.

Iedere euro
maakt het
verschil.
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