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Stichting: Vrienden van Home of Hope Kaapstad.
Ondanks de corona wordt
er op de boerderij nog hard
gewerkt. Het zijn niet alleen
de dieren die goed verzorgt
moeten worden ook het
onderhoud zoals schilderen timmerwerk zijn hard
nodig.

Dit meisje van 8 jaar
heeft al veel geleerd
om zo zelfstandig
mogelijk voor zichzelf te
zorgen en voor zichzelf
op te komen. Ik ken
haar al een paar jaar
en wat doet zij het
goed . Zo trots op haar.
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Vrienden van home of Hope
Kaapstad

Onze hulp maakt
het verschil.

Zorgboerderij is eind 2018
aangeboden en van
start gegaan begin 2019
met jongeren vanaf 16
jaar.
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Hoe gaat het met Home of Hope in deze coronatijd.
Hoe gaat het met de
kinderen en jongeren van
Home of Hope in Kaapstad?
De situatie blijft 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 is net voorbij, het
voorjaar kan beginnen maar
echt warm is het nog niet.
Het koude weer houdt de
mensen dicht bij elkaar.
Geen werk, geen eten, niet
voldoende materiaal om zich
voor de Corona te
beschermen.
De kinderen en begeleiders
van Home of Hope zijn nog

veilig, het gaat goed met
hen dank zij de begeleiders
die hard werken om alle
eindjes aan elkaar te
knopen.

Maar dankzij vele donaties
hebben wij geld kunnen
storten op de rekening van
Home of Hope waardoor zij
beschermingsmaterialen
hebben kunnen kopen om
de corona buiten de deur
te houden. Mondkapjes,
handschoenen,
desinfecterende middelen,
vitamines en zo nog meer.

De Amathemba school
van Home of Hopel is
open, kinderen gaan
verdeeld naar school. Op
maandag, woensdag en
vrijdag gaan de kinderen
van Home of Hope naar
school en dinsdag en
donderdag komen de
kinderen vanuit de
Townships. Het is belangrijk
dat juist deze kinderen de
structuur van de week
blijven behouden.

Wat is er nog meer
betaald vanuit de
donaties?

Totaal geschonken
bedrag in augustus is
€ 880,-
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Eleanor benaderde ons
dat de koelkast op de
boerderij stuk was
gegaan. Dit gaf
problemen, Het eten wat
niet goed bewaard kon
wordenen
terwijl
de krijgen
De kinderen
jongeren
hygiëne
voor
voorlichting
over
hoehet
om eten
te gaan
meterg
Covid
19. Er is een
belangrijk
is.zware lock
down
geweest
Kaapstad,
Deze
Dankzij
deinvele
donaties
is voorbij
maar
de
maatregelen
was het mogelijk om
blijven.
naast de corona
benodigdheden ook een
dubbel deurs
koel/vriescombinatie te
kopen.
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Laten wij
met elkaar
de handen
inéén slaan.

Nieuwsbrief 1, Oktober 2020

