Beleidsplan 2020 / 2021
Stichting “Vrienden van Home of Hope Kaapstad”.
Home of Hope is een geregistreerde non-Profit organisatie die ondersteuning biedt aan
mishandelde, in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen uit de Townships
(sloppenwijken) van Zuid Afrika, Kaapstad.
De focus ligt met name bij kinderen met FAS, Foetaal Alcoholspectrumstoornis, waarvan de
hersenen niet volgroeid zijn door alcohol gebruik van de moeder tijdens de zwangerschap.
Hierdoor zijn permanente mentale en fysieke tekortkomingen ontstaan.
Zuid-Afrika heeft het hoogste percentage FASD ter wereld.
85% van de kinderen met FAS wordt niet opgevoed door hun biologische ouders en komen
uit gezinnen die vaak instabiel zijn, waarbij het kind een groter risico loopt op fysiek en
seksueel misbruik of verwaarlozing.
Kinderen komen op straat te leven of komen terecht in een pleeggezin of kindertehuis.
Home of Hope werd in augustus 2005 opgericht door Eleanor Brook, die geïnspireerd was
door haar geloof en zelf het leven in een kindertehuis heeft ervaren, zij wilde haar
ervaringen benutten om andere kinderen die zorg nodig hadden op te vangen.
De organisatie begon als een tijdelijke plaats van veiligheid voor kinderen die in
vuilnisbakken werden achtergelaten om te sterven, gewelddadig misbruikt waren, verkracht,
hongerig en verwaarloosd vanwege armoede, besmet met HIV en aids.
Momenteel heeft Home of Hope de zorg voor 50 kinderen.
Alcohol en drugs wordt veel gebruikt om de realiteit te ontvluchten, zoals armoede,
verkrachtingen, geweld en angsten.

Een veilige en gezonde toekomst voor kinderen en jongeren met FAS.

HEDEN
Home of Hope is gespecialiseerd om de uitdagingen van de zorg voor kinderen met FAS te
overwinnen. Zij zorgen voor een liefdevolle en stabiele thuisomgeving voor jonge kinderen.
“Huize Mimosa” Zij richten zich op de emotionele en therapeutische behoeften van het kind
en faciliteren ook hun scholing, zij het in een reguliere of op hun speciale school,
Amathemba
Bij Home of Hope hebben zij, net als elk gezin met kinderen met speciale behoeftes de vraag
gesteld,
“Wat gebeurt er met onze kinderen wanneer zij volwassen zijn?”
In Zuid Afrika krijgen mensen na hun 18e jaar geen extra zorg en begeleiding vanuit de
regering.

Sunhome Farm biedt een breed scala aan agrarische activiteiten, waarbij de zorg voor land
en dieren wordt gekoppeld aan die van fysiek en intellectueel gehandicapte jongeren boven
de 17 jaar.
Binnen een therapeutische omgeving die uniek is opgezet om ervoor te zorgen dat zij veilig,
gewaardeerd, betrokken en waardig voelen bij zinvolle prestaties en uiteindelijk kunnen
voorzien in hun eigen onderhoud en dat de zelfstandigheid zal groeien.
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Doelstelling stichting
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen ( gelden) teneinde de volgende doelen te
bereiken:
•

Het bijdragen aan verbetering voor het welzijn van de kinderen en jongeren met
Foetaal Alcoholspectrumstoornis zodat zij kunnen leven, leren en werken aan een
toekomst wat veiligheid biedt met de specifieke zorg en hulp die zij nodig hebben.

•

Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
zoals:
* Het geven van trainingen en daar helpen waar Home of Hope hulp in nodig heeft.
* Het verstrekken van financiële hulp
* Meer bekendheid geven aan Home of Hope waardoor er meer hulp en
bestaansrecht zal zijn

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden

Doneren kan:
Laten wij met elkaar de handen in één slaan.
Iedere kleine actie kan het leven van een kind veranderen.
Uw financiële bijdrage maakt het verschil.
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