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BOUWEN IN WASBANK

EEN NIEUW HUIS VOOR BONOKUHLE, BONGEKILE EN HUN 12 KINDEREN
De zussen Bonokuhle (36) en Bongekile (34) wonen samen met twaalf kinderen
in een afgelegen gemeenschap bij Wasbank, Zuid-Afrika. Hun hut is vervallen
en staat op instorten en er is onvoldoende plek voor iedereen. Ook zijn ze
niet beschermd tegen regen en wind. Vooral in de zomer en de winter zijn de
weersomstandigheden in dit gebied extreem. Hevige regenval, zware stormen
en enorme kou teisteren de omgeving.
Samen met onze lokale partner, het Duduza Care Centre, onderdeel van de
SACBC, wil HomePlan hier tien huizen bouwen: een huis voor Bonokuhle
en Bongekile en huizen voor negen andere kwetsbare families.

Overleden

Hulp

Alleenstaande moeder Bonokuhle
heeft drie kinderen van 16, 14 en 7
jaar oud. Ze woont bij haar jongere
zus Bongekile die vier kinderen heeft
van 16, 14, 4 jaar en 11 maanden.
Beiden hebben geen werk en leven
van de kinderbijslag die ze ontvangen.
Het lukt ze niet om zelf een huis te
bouwen, de kosten zijn te hoog en
hun inkomen te laag.

Vaak is er onvoldoende geld om voor
alle kinderen eten te kopen. Gelukkig
heeft een maatschappelijk werker
van het Duduza Care Centre ervoor
gezorgd dat het gezin voedselhulp
krijgt zodat de kinderen niet met
honger naar bed gaan. De zussen zijn
hard op zoek naar werk om zo hun
inkomen te vergroten maar dat is nog
niet gelukt.

Naast de zorg voor hun eigen
kinderen hebben de twee zussen
ook de zorg voor de kinderen van
hun oudste zus Bongiwe op zich
genomen. Zij overleed in 2019 en
liet vijf kinderen na in de leeftijd van
20 tot 5 jaar oud. Van de vader van
deze kinderen ontbreekt elk spoor, de
zussen hebben al meerdere pogingen
gedaan om hem te vinden maar tot
nu toe helaas zonder succes. En dus
ontfermen zij zich over deze kinderen
die verder niemand meer hebben om
voor ze te zorgen.

Dit gezin heeft dringend een stevig en
weerbestendig huis nodig. Zodat de
zussen, hun kinderen en hun neefjes
en nichtjes een veilige plek hebben
om te wonen, een plek waar ze hun
huiswerk kunnen maken en zich veilig
kunnen voelen.
Helpt u met uw donatie zodat we
voor deze familie en de andere
kwetsbare families een nieuw huis
kunnen bouwen?
Doneer en doe mee. Dank u wel!

Doneren aan HomePlan kan vanaf nu
ook via Tikkie; snel en eenvoudig. En
het is niet nodig om de Tikkieapp te
downloaden. Tikkie werkt via iDeal,
het gebruik ervan is veilig, gratis en
heel makkelijk!
1. Scan de QR code hieronder met
de QRscanner 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
bankierenomgeving en betaalt
via iDeal
4. Klaar! Het bedrag wordt via uw
bank naar HomePlan over
gemaakt.
Heel erg bedankt
voor uw steun!

Jaarverslag 2020
Nog nooit was een veilig huis en
thuis zo belangrijk als dit jaar waarin
we geconfronteerd werden met
een pandemie. In het jaarverslag
van Stichting HomePlan over 2020
leggen we uit wat dit voor onze
projecten heeft betekend. We zijn
ontzettend dankbaar voor de steun
en het vertrouwen van onze dona
teurs, juist nu is dit belangrijker dan
ooit! U kunt het hele jaarverslag lezen
via www.homeplan.nl/jaarverslagen

Nieuwe
collega
Op 1 juni jl. is
Patricia Dijkstra
gestart als
fondsenwerver
zakelijke markt.
Zij gaat de contacten
onderhouden met onze bestaande en
nieuwe zakelijke donateurs.
Ik ben Patricia Dijkstra, 25 jaar, en de
nieuwe zakelijk fondsenwerver van
Stichting HomePlan. Dit jaar hebben
we allemaal ervaren dat een veilig
thuis belangrijker is dan ooit. Het
was voor mij een moment waarop ik
besefte dat ik hier een steentje aan
bij wil dragen. Als nieuwe schakel van
HomePlan bouw ik graag samen met
u aan een huis, thuis en toekomst
voor de allerarmsten.

GEZONDE VOEDING VOOR DE
GEMEENSCHAP PANHUX IN GUATEMALA
Panhux is een afgelegen gemeen
schap waar vooral Pokomchi
Indianen wonen. Er is weinig werk in
dit gebied en de armoede is groot.
HomePlan bouwt hier samen met
TECHO twintig huizen voor kwetsbare
families. De huizen bieden bescher
ming tegen weersomstandigheden
maar zorgen ook voor een betere ge
zondheid. Traditioneel worden huizen
hier gebouwd met een moddervloer,
daar nestelen zich parasieten en die
zorgen voor ziektes met een hoge
kindersterfte als gevolg. In aanvulling
op de huizen, werkt HomePlan
nu samen met TECHO aan een
gemeenschapsproject met als doel
meer variatie aan te brengen in het
voedingspatroon en het creëren van
voedselzekerheid. Daarnaast worden
in workshops onderwerpen als
mensenrechten, eerste levensbehoef
ten, samenwerken en budgetteren
behandeld.

Nulmeting
In een nulmeting wordt de begin
situatie vastgesteld zodat we de
vooruitgang voor de bewoners van

Panhux goed kunnen gaan meten.
Ook wordt er volop met de bewoners
gepraat over hun ideeën voor de
gemeenschap. Uit de nulmeting
bleek bijvoorbeeld dat bewoners een
heel eenzijdig dieet hebben en dat
er de afgelopen maanden op het
hoogtepunt van de coronacrisis vaak
een tekort was aan voedsel.

Voeding
Op basis van alle informatie is samen
met de bewoners een projectplan
opgesteld wat gericht is op de verbe
tering van hun voedingspatroon door
middel van een biologisch moes
tuinen-programma. Ook zal er een
gemeenschapshuis worden gebouwd
met een voorbeeld-moestuin. Met
workshops over gezonde voeding,
het verbouwen van verschillende
gewassen en het aanleggen van 60
moestuinen bij de families in de ge
meenschap willen we de gezondheid
en voedselvoorziening van deze
families in Panhux verbeteren. Onze
lokale partner TECHO zal voor dit
specifieke project samenwerken met
lokale kennispartners en universiteiten.

Patricia is bereikbaar via
patricia@homeplan.nl
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