Nieuwsbrief 4, Vrienden van Home of Hope Kaapstad
Hoe gaat het met de kinderen en
jongeren van Home of Hope in
deze coronatijd.

Geweldig! Klas 4 van het
Stedelijk Gymnasium
Leiden heeft onze Stichting, Home of
Hope als het Goede doel gekozen voor
hun jaarlijkse kerstactie!
Wij zijn hier heel blij mee!
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4 zamelen dit geld in op verschillende, hele
leuke manieren. Zo kun je tokens kopen om
daarmee bijvoorbeeld rozen of cakes te
kopen voor iemand, ook ouders kunnen dit
online bestellen. Wij (alle leerlingen uit klas
4) komen die dan bezorgen in de klas. Ook
worden er verschillende activiteiten
georganiseerd zoals bijvoorbeeld een
kerstmusical. Allemaal om met elkaar zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor het goede
doel. Op deze manier zet je je dubbel in voor
een ander, je maakt iemand blij met
bijvoorbeeld een roos en je maakt
tegelijkertijd het goede doel heel blij met het
geld dat je eraan uitgeeft. Perfect passend bij
de kerstgedachte!
Wij hopen zoveel mogelijk geld op te halen
voor stichting Vrienden van Home of Hope
en hebben er heel veel zin in!
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Een aantal jongeren en
begeleiders hebben ondanks
de vaccinaties toch corona
gekregen. Dankbaar zijn zij dat
zij er niet heel ziek van zijn
geweest en geen nadelige
gevolgen hebben
overgehouden.
In het nieuws hebben wij
vernomen dat er in Zuid-Afrika
een nieuw virus, de Omicronvariant is vastgesteld.
Hierdoor zijn de maatregelen
net als bij ons aangescherpt.
De situatie blijft wat betreft de
corona spannend in ZuidAfrika, de sloppenwijken waar
mensen dicht op elkaar wonen
in kleine hutjes van golfplaten,
kartonnen dozen en lappen
aan elkaar gebonden. Het risico
op verdere besmetting blijft
aanwezig.
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De jongeren van Home of Hope hebben HULP NODIG.
Dit is het verhaal van Baxo, over dakloos worden en omdat hij JOUW hulp nodig heeft om een veilige plek te krijgen,
waar hij zich thuis kan voelen.
Baxo is verstandelijk en fysiek beperkt, hij functioneert op een niveau van een 3-jarige. Hij heeft dit vanaf zijn geboorte
doordat zijn moeder te veel gedronken heeft (FAS). Zijn beide ouders zijn overleden. Hij woonde bij een familielid dat
zijn beperking niet aankon en die hem probeerde te verdrinken, waardoor hij nog meer hersenschade opliep aan zijn
toch al beschadigde hersenen.
Zijn eerste levensjaren bracht hij door in het ziekenhuis, omdat zijn maatschappelijk werkers geen kindertehuis konden
vinden die ruimte hadden of hem vanwege zijn beperking niet op konden nemen.
Baxo's zaak werd bekend bij Home of Hope en hij voegde zich bij hen in het kindertehuis waar hij zich ontwikkelde en
opgroeide tot een jonge man waar je trots op mag zijn.
Wanneer een kind 18 wordt, staat de overheid het helaas niet langer toe om in een kindertehuis te blijven. Baxo heeft
deze leeftijd bereikt en moet dus nu vertrekken.
Anslem Farm kan hem, maar ook andere jongeren dit veilige thuis bieden, mits er voldoende geld bij elkaar komt om de
Farm te kopen.
JIJ kunt helpen door te doneren aan Anslem Farm van Home of Hope.
Een druppel op de gloeiende plaat? Misschien, maar wel 1 druppel die ervoor kan zorgen dat Baxo en zijn vrienden een
veilig thuis krijgen waar zij zich verder kunnen ontwikkelen en vaardigheden kunnen leren voor hun toekomst.
Baxo ken ik persoonlijk, altijd vrolijk en vriendelijk, ziet de problemen om hem heen niet. Van deze jongeman word ik zo
blij, hij haalt je verdriet en zorgen weg.

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.

FAS, Foetaal Alcohol Syndroom,
Oorzaak: Moeder heeft alcohol gedronken tijdens de
zwangerschap. Permanente beschadiging voor het kind.
Pagina 2

Met een app op je telefoon is Sponsorkliks makkelijk
te gebruiken.
Op de website staat ook de logo van SponsorKliks.
Via dit logo kom je direct op de SponsorKliks site van
Home of Hope.

www.vriendenvanhomeofhope.nl
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Doorstart Zorgboerderij.

KvK 76622193

In Juli heeft Home of Hope een
plek gevonden voor de doorstart
van de nieuwe zorgboerderij.
Anselm Farm
Zie onze vorige nieuwsbrief.
Nu wil Home of Hope de Farm
kopen zodat deze niet van hen
afgenomen kan worden.
Deze farm zal blijvend onderdak
bieden voor de jongeren die het
hard nodig hebben.
3.500.000 ZA.Rand is ongeveer
€197000,- Dit bedrag is wat er
nodig is om de farm te kunnen
kopen. De meter staat al over de
helft en alle beetjes kunnen
helpen om dit bedrag bij elkaar te
krijgen.
Vanuit onze stichting sparen wij
mee en HOERAAA!!! De nodige
donaties zijn al gestort, Hartelijk
dank hiervoor.
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 . Ook is dit een goede en
veilige leeromgeving voor de
jongeren.

Rekeningnummer:

NL58 TRIO 0788 8432 49
t.n.v :
Vrienden van Home of Hope
Stichting vrienden
van Home of Hope
voldoet aan alle
eisen en heeft
hierdoor de ANBIstatus. Dat is
aantrekkelijk voor
donateurs omdat
giften aan deze
stichting
een belasting
voordeel kan
opleveren

Website:

www.vriendenvanhomeofHope.nl
FB:

Vrienden van home of Hope
Kaapstad
Mailadres:

info@vriendenvanhomeofhope.nl
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