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De 22-jarige Sedzani is een slimme jonge vrouw. Maar toen ze op haar 
dertiende onverwachts zwanger raakte van haar eerste kind stopte 
ze met school omdat er destijds niemand was die tijdens haar lessen 
voor haar kind kon zorgen. Ze woont samen met haar oma Muliwa van 
92 jaar oud en haar drie kinderen in een vervallen,  lekkende hut in de 
omgeving van Mulima in Zuid-Afrika. Het is nu  winter in het land en in 
de hut is het koud en nat; een mensonterende omgeving. Maar zelf een 
beter huis bouwen lukt niet. Daar is geen geld voor. Het enige vaste 
inkomen van dit gezin is de kinderbijslag. En dat is te weinig om van 
te sparen voor bouwmaterialen. Gelukkig gaat Sedzani 
inmiddels weer naar school, ze werkt hard aan een 
betere toekomst voor haarzelf en haar kinderen. 

SEDZANI WERKT HARD AAN HAAR TOEKOMST

Father Chris, onze lokale projectleider 
in Mulima, vertelt “Sedzani is nu een 
student op onze computerschool. 
En ondertussen is ze bezig met het 
behalen van haar middelbare school 
diploma.”

Uit impactonderzoek naar onze pro-
jecten weten we dat een veilig huis 
een enorm positieve bijdrage levert 
aan een beter leven. En daarom 
bouwen we voor Sedzani, haar oma 
en haar kinderen een nieuw huis met 
twee kamers en een moestuin. Zodat 
het gezin meer voedselzekerheid 
heeft en Sedzani in alle rust haar 
huis werk kan maken en zo kan 
werken aan een betere toekomst 
voor haarzelf en haar gezin. 

Father Chris: “Een huis zorgt ervoor 
dat bewoners weer positiever naar de 
toekomst gaan kijken. Dat ze weer het 
gevoel hebben dat ze meedoen aan 
de maatschappij. Het is bewezen dat 

bewoners van de HomePlan-huizen 
gelukkiger zijn op school en betere 
resultaten behalen.” 

Wij gunnen Sedzani en haar 
 kinderen een betere toekomst, 
u ook? 

Doneer dan nu en zorg ervoor dat zij 
en negen andere gezinnen binnenkort 
de sleutels krijgen van hun nieuwe 
huis met moestuin. Zodat ze weer 
vooruit kunnen kijken. Uw bijdrage 
helpt! Doneer nu. Dank u wel! 

Doneren aan HomePlan kan vanaf nu 
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 over-
 gemaakt. 

Heel erg bedankt 
voor uw steun!

Father Chris



Lees verder op onze 
website: 
• HomePlan start met het 

aanbieden van vakopleidingen 
aan jongeren in Zuid-Afrika 

• Interviews met onze bestuurs-
leden; hoe zien zij HomePlan? 

Tot slot: 
• Wist u dat we nu ook een 

nieuwsbrief hebben speciaal 
voor zakelijke donateurs? 
Meld u aan via patricia@
homeplan.nl.

EEN HUIS, THUIS EN TOEKOMST VOOR DE 
ALLERARMSTEN; HOMEPLAN IN UW TESTAMENT
Samen werken aan een betere toe-
komst voor de allerarmsten, tijdens 
uw leven maar ook daarna. Voor veel 
mensen is het belangrijk om datgene 
waar ze zich bij leven om bekommerd 
hebben ook na hun overlijden voort te 
zetten. Door HomePlan op te nemen 
in uw testament wordt dit mogelijk 
gemaakt. 

HomePlan bouwt al bijna 25 jaar 
huizen voor de allerarmsten in Latijns- 
Amerika en Zuidelijk Afrika. Dat 
doen we mede dankzij de fi nanciële 
steun van onze trouwe donateurs. 
Met uw nalatenschap kunnen we 
nog meer mensen een huis, thuis en 
toekomst bieden. Omdat HomePlan 
een ANBI-status heeft hoeven wij 

geen erfbelasting te betalen over een 
erfdeel of legaat dat we ontvangen. 
Uw gift komt dus volledig ten goede 
aan HomePlan. Elke bijdrage die u in 
uw testament laat vastleggen is wel-
kom en wordt enorm gewaardeerd. 
Meer weten? Ga naar homeplan.nl/
nalaten.

Nalaten aan HomePlan kan door 
de volgende zin op te nemen in uw 
testament: ‘Ik legateer vrij van rechten 
aan Stichting HomePlan, Steenen 
Hoofd 63, 4825 AJ BREDA’. 

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend in 
gesprek? Neem dan contact op via 
076 5736 736 of renee@homeplan.nl. 
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Op 14 augustus jl. vond een zware 
aardbeving plaats in Haïti. Inmiddels 
is bekend dat er vele duizenden 
sterfgevallen zijn, tienduizenden ge-
wonden en dat tienduizenden families 
dakloos zijn geworden. De gevolgen 
zijn gigantisch. Een enorme ramp 
voor het armste land op het westelijk 

halfrond waar het leven voor de 
meeste inwoners al enorm zwaar is.
HomePlan gaat samen met een 
lokale partner aan de slag in twee 
gemeenschappen die zwaar getroff en 
zijn door het natuurgeweld. Dit project 
bestaat uit verschillende onderdelen. 
Zo komen er twee mobiele klinieken 

die de gemeenschappen ingaan 
om medische hulp te verlenen waar 
nodig. Scholen worden opnieuw 
opgebouwd zodat kinderen snel weer 
naar hun lessen kunnen en daarnaast 
zullen we inwoners helpen bij de 
reparatie of herbouw van hun huis. 

Ook willen we op langere termijn 500 
investeringen doen in kleine onder-
nemers en hun een opleiding bieden 
in basisadministratie en ondernemer-
schap zodat ze voor zichzelf een 
inkomen kunnen genereren.

De komende tijd gaan we samen 
met onze lokale partner aan het werk 
in de getroff en gemeenschappen. 
Natuurlijk houden we u via onze 
socials, website en 
nieuwsbrieven op 
de hoogte van 
de vorderingen. 

HOMEPLAN HELPT HAÏTI! 
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