Nieuwsbrief 5, Vrienden van Home of Hope Kaapstad
Het jaar 2022 geeft weer
nieuwe kansen, ideeën en
mogelijkheden.
We willen zoveel met onze
voornemens.
Natuurlijk willen wij iedereen
bedanken voor de
belangstelling, steun in ieder
opzicht en de donaties die wij
hebben mogen ontvangen in
het jaar 2021.

Eleanor ondertekent het
koopcontract.
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Het financiële jaaroverzicht gaat
komen en wij kunnen nu alvast
verklappen dat dit een heel
mooi bedrag is geworden.
Dit heeft bij kunnen dragen aan
de koop van de zorgboerderij
waardoor onze jongeren
verzekerd zijn van een veilige
plek waar zij vaardigheden leren
om hun zelfstandigheid te
vergroten.

FAS, Foetaal Alcohol Syndroom,
Alcohol drinken tijdens de zwangerschap
kan ervoor zorgen dat het kind een
permanente beschadiging oploopt aan de
hersenen.
De moeders in de Townships hebben
zoveel problemen waardoor zij makkelijk
naar de alcohol grijpen om hun
problemen weg proberen te drinken
Voor de kinderen kan er vaak niet meer
gezorgd worden. De kinderen worden
verwaarloosd, mishandeld, verkracht,
leven op straat en eten zoeken zij in
containers. De criminaliteit is groot,
gevangenissen zitten overvol.
Home of Hope is een organisatie die deze
kinderen opvangt, onderwijs biedt en
voor de jongeren is er een mogelijkheid
voor dagbesteding op een zorgboerderij
en een kringloopwinkel waar zij
vaardigheden leren om hun
zelfstandigheid te vergroten.
Home of Hope heeft momenteel rond de
60 kinderen en jongeren in de opvang. Zo
zijn er ook jonge kinderen die permanent
in huize Mimosa wonen van Home of
Hope. Op de boerderij is er een
mogelijkheid voor de jongvolwassenen
die extra zorg nodig hebben om daar te
wonen en te werken.
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Tekenles op school
Lwando is 15 jaar oud en gaat naar de
Amathemba Special Needs School,
tekenen is 1 van zijn vele talenten.
Bij Amathemba neemt Lwando deel aan
een tekenles en zijn eerste opdracht
was om een afbeelding van fruit in een
schaal na te tekenen en dat deed hij
uitstekend.
Als je Lwando vraagt over zijn hobby,
dan hoor je hem hier graag over praten,
je hoort het enthousiasme en de liefde
voor het tekenen in zijn stem.

Anselm Farm
Het verzorgen van compost is een
belangrijke inkomstenbron voor de
boerderij. De jongeren werken hier hard
en dan te bedenken dat het de afgelopen 2
maanden een hete zomer was. De
temperatuur kan tot boven de 40 graden
oplopen en dat is erg heet op het
platteland. Belangrijk is dan dat er 12 en 15
uur gerust wordt.
Er zal meer beplanting moeten komen
wat voor schaduw zal zorgen.

Dagelijks worden de planten voorzien
van water. Dit gebeurt met gieters en de
jongeren moeten hiermee een eind
lopen. Ik heb zelf ervaren dat dit een
pittige klus is vooral wanneer het zo
warm is.
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Het jaar 2022, hoe gaat dit eruit zien voor Home of Hope?
De koop van de zorgboerderij is gelukt. Het is nu eigendom van Home
of Hope.
Met jouw hulp








Kunnen we meer financiële steun bieden aan de kinderen voor
onderwijs op de Amathemba school
Uitbreiding van benodigheden op de Zorgboerderij
Het voortzetten van de zorgboerderij en kringloopwinkel.
Veiligheid vergroten.
Nieuwe vaardigheden aanleren waardoor zelfstandigheid kan
groeien.
Ontwikkelingsmateriaal zowel voor school en de boerderij
Renovatie daar waar nodig
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Door jullie hulp geeft dit meer vreugde aan het kind in een land waar
steun, zorg en aandacht zo hard nodig is.

Wil jij de kinderen van Home of Hope ook helpen zonder dat het
jouw eigen portemonnee raakt?
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 als goed doel:

Stichting Vrienden van Home of Hope.
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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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

Hartelijk dank!!!
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