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BOUWEN OP EEN NIEUWE LOCATIE
Onverwach is een grote township in de buurt van Pretoria. Ondanks de verschrikkelijke
woonomstandigheden hebben de bewoners mooie tuintjes met bloemen en groenten en delen
ze stekjes met elkaar. Deze tuinen zijn één van de vele projecten van onze lokale partner in
Onverwach. Maar achter de prachtige moestuinen leven de bewoners van Onverwach in
extreme armoede. We hebben 5 gezinnen bezocht die allemaal van minder dan 70 euro
per gezin per maand moeten rondkomen. Eén gezin moet hier zelfs met 8 personen van
leven. Naast de armoede zijn veel bewoners besmet met hiv.
Onze lokale partner doet hier fantastisch werk: ze helpen de bewoners
met moestuinen, zorgen dat kwetsbare kinderen worden opgevangen
en ze zorgen dat hiv-besmette deelnemers getest worden en medicatie
krijgen. Daarnaast zijn er projecten
opgezet om de economische situatie
van de bewoners te verbeteren zoals
een bakkerij, een schoonmaakbedrijf,
twee grote gemeenschappelijke
moestuinen en trainingen voor
jongeren. De bewoners zijn heel actief
in het verbeteren van hun situatie en
worden door de twee social workers
Lizzy en King nauw betrokken bij de
projecten. “Het werk stopt nooit”, legt
Lizzy uit. Haar telefoon rinkelt de hele
tijd tijdens ons gesprek. De projectdeelnemers weten haar te vinden en
vragen om raad en daad. Lizzy staat
iedereen geduldig te woord en verwijst ze naar de betrokken instanties
als dit nodig is.
Het huizenproject zou een fantastische aanvulling zijn op dit project;
de huisvesting is enorm slecht en
de rivier heeft ervoor gezorgd dat
veel gezinnen zich hebben moeten
verplaatsen vanwege overstromingen.
Zij bouwen nu op een ander stuk
toegewezen land hun krot weer op.

Wij willen graag 5 gezinnen die in
erbarmelijke omstandigheden leven
helpen met een veilig onderkomen.
Dikelidi van 41 is moeder van 6
kinderen en woont met haar broer
in een kleine shack met twee kleine
kamertjes. Dikelidi legt uit dat het
enorm stressvol is om zo op elkaar
te wonen, daarnaast heeft het de
afgelopen weken heel veel geregend,
hierdoor regenden ze ’s nachts
helemaal nat.

Opa Makofani van 76 vertelt dat hun
huis door de rivier is verwoest en dat
ze nu hun shack weer aan het opbouwen zijn. Zijn kleinzoon is dankzij
onze partner gestart met een opleiding elektrotechniek en hoopt zo een
inkomen te verdienen voor het gezin.
De bewoners zijn zo positief en
doen zo hun best om uit de extreme

armoede te komen, wij willen ze
graag helpen met een veilig onderkomen. Bouwt u mee aan huis,

thuis en toekomst voor deze 5
gezinnen in Onverwach?

Doneren aan HomePlan kan ook
via Tikkie; snel en eenvoudig. En
het is niet nodig om de Tikkie-app te
downloaden. Tikkie werkt via iDeal,
het gebruik ervan is veilig, gratis en
heel makkelijk!
1. Scan de QR code hieronder met
de QR-scanner of camera op uw
mobiele telefoon
2. Vul het bedrag in waarmee u dit
project wilt ondersteunen
3. Klik op ‘Ja, ik wil betalen’. U wordt
doorgelinkt naar uw eigen mobiel
bankieren-omgeving en betaalt
via iDeal
4. Klaar! Het bedrag wordt via uw
bank naar HomePlan overgemaakt.
Heel erg bedankt
voor uw steun!

Wij hangen de slingers op!
Voor ons 25-jarig bestaan hebben
we slingers laten maken door de
dames van de Sister Mura Foundation
in Johannesburg. Deze dames zijn
gevlucht uit Zimbabwe en Congo en
zijn vaak besmet met hiv. De Sister
Mura Foundation zorgt dat zij begeleiding krijgen en door het naaien van
deze slingers verdienen zij een maand
huur! Bij een verjaardagsdonatie vanaf
50 euro via homeplan.nl, krijgt u deze
slinger toegestuurd. Baie dankie!

OMA MAJOLA HEEFT EEN HUIS!
Tijdens ons projectbezoek in
Zuid-Afrika zijn we ook in Pomeroy
geweest om oma Majola op te
zoeken. Oma Majola woont met haar
14 kleinkinderen in een zogenaamde
homestead. Dit is een omheind stukje
land met wat vee en twee kleine huisjes. Met ijzeren discipline voedt ze de
kinderen op: ’s ochtends in de rij voor
ontbijtpap, wassen, uniformen aan en
naar school! De oudere kinderen
helpen de kleintjes en Majola ziet erop
toe dat alles in goede orde verloopt.
We werden enthousiast ontvangen in het nieuwe huis dat zij begin 2022
ontving. In het HomePlan-huis is er meer ruimte en hebben ze een watertank voor de moestuin. Oma Majola is ongelofelijk trots op haar huis!

Jaarverslag 2021

Impactstudie 25 jaar
HomePlan voert voor haar 25-jarig
bestaan een impactstudie uit in Haïti,
Guatemala, Zuid-Afrika, Zimbabwe en
eSwatini. We gaan onderzoeken of het
opvolgen van de aanbevelingen van
de impactstudie uit 2017 een positief
effect heeft op onze projectdeelnemers.
Op 24 november zullen wij onze
resultaten delen tijdens het jubileum
symposium.

Bezoekadres
Steenen Hoofd 63
4825 AJ Breda

Stichting HomePlan vindt het belangrijk om begrijpelijk
en transparant te communiceren over hoe de ontvangen donaties met een zo groot mogelijke impact
worden besteed. De focus lag in 2021 naast huizenbouw op (bouw)opleidingen en moestuinen. Ook zijn
we betrokken bij de wederopbouw op Haïti. U kunt
ons jaarverslag lezen op homeplan.nl.

OOGST IN MULIMA
Trots stuurde father Chris uit Mulima de foto’s door. “We hebben een
fantastische oogst tomaten, spinazie en bananen!”. Wij bouwen sinds de
corona periode huizen in Mulima met moestuin. Deze oogst zorgt ervoor
dat de voedselzekerheid toeneemt, de projectdeelnemers gezonder
worden en wat overblijft kan worden verkocht. Huis, thuis, toekomst!
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