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Stichting Angels for Little Angels 
Ambachtstraat 1, 5481 SM Schijndel 

 KvK-nummer 70701415  
www.angelsforlittleangels.nl 

 

Een glimlach op het gezicht van de kinderen. Toekomstperspectief. Scholing, een veilige 
omgeving en gezonde maaltijden. Daar doen we het voor. En daar zet ook het bestuur van 
Stichting Angels for Little Angels zich voor in.  
 
Anja van de Zand, initiatiefnemer Angels for Little Angels: “Ik werk twee keer per jaar als 
vrijwilliger bij Little Angels. Vorig jaar heb ik Liezl en Jacobus Mathews (de oprichters van het 
kinderdagverblijf) beloofd om hen te helpen financieel onafhankelijk te worden. De kracht 
van de stichting is dat de betrokken vrijwilligers vooral mensen zijn die ik persoonlijk ken, die 
zich samen met mij inzetten om de gestelde doelen te behalen. The Voices of Meierijstad is 
voor mij geslaagd als het 
vooral een superleuke dag 
wordt, waarin we veel 
plezier hebben met elkaar 
én samen € 25.000,- bij 
elkaar krijgen om Little 
Angels te renoveren naar 
de veiligheidseisen die  
worden gesteld door de 
regering.” 
 
 
 

Het bestuur van de stichting: Anja van de Zand, Riet van de Ekart  
en Marion Goossens (v.l.n.r.). 

 

Volg je onze Facebookpagina al? Doen! We melden daar niet alleen nieuwtjes en 
achtergrondfeiten, maar presenteren er ook onze fijne vrijwilligers, zonder wie The Voices of 
Meierijstad niet zou kunnen doorgaan. Dus like onze pagina en blijf van alles en iedereen op 
de hoogte. 
 

http://www.angelsforlittleangels.nl/
https://www.facebook.com/StichtingA4LA/
https://www.facebook.com/StichtingA4LA/
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Anja van de Zand is apetrots. “Alles is rond. Offertes, certificaten, vergunningen: we 
kunnen aan de slag zodra we het geld binnen hebben.” En die euro’s , daar gaat 
benefietconcert The Voices of Meierijstad voor zorgen.  
 
Ze zijn net terug uit Zuid-Afrika; Anja, haar dochter Manon en Janneke van Wiggen en Petra 
Huijberts. De vier weken die ze daar doorbrachten hebben ze bepaald niet stilgezeten. 
Samengevat zijn zo’n beetje alle voorbereidingen getroffen om volgend jaar met de grote 
renovatiewerkzaamheden te kunnen beginnen. En dat alle certificaten, contracten, 
afspraken en overeenkomsten rond zijn, is een prachtig resultaat van al het werk! 
 
Klaslokalen opknappen 
De drie klaslokalen – nu kale 
containers met een 
eenvoudig laminaatvloertje 
– worden flink onder 
handen genomen. Het barst 
er nog van de scherpe 
randjes, niet bepaald 
kindvriendelijk. Dus worden 
wandjes tegen de 
containerwanden geplaatst 
en krijgen de lokalen een 
inrichting die kidsproof is. Die scherpe randjes aan de containers zijn niet alleen lastig en 
pijnlijk, maar ook gevaarlijk. Want veel van de kindjes van het kinderdagverblijf zijn besmet 
met HIV, en dat is via bloed overdraagbaar. De eisen die ook de Zuid-Afrikaanse overheid 
stelt zijn mede hierom erg streng. Op zich prima, maar Little Angels krijgt pas subsidies 
wanneer aan al die eisen wordt voldaan. Daarom zetten wij ons als stichting in om voor een 
startbudget te zorgen. Zodat Little Angels een veilig, gecertificeerd kinderdagverblijf wordt 
met een eigen inkomstenstroom. Een droom die werkelijkheid kan worden! 
 
Babyruimte en buitenspeelplaats 
Met de opbrengsten van het benefietsconcert van vorig jaar is de babyruimte al opgeknapt. 
En de buitenspeelplaats is door de vrijwilligers van Little Angels zelf al onder handen 
genomen. “Ze ondernemen zelf ook van alles om een beetje geld in te zamelen”, vertelt 
Anja. “Ze doen wat ze kunnen, met de middelen die ze hebben. Maar je moet weten dat 
niemand daar iets verdient aan het werk.”  
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Safehouse 
Als de klaslokalen gerealiseerd zijn, staat al een volgend project op stapel: het bouwen van 
een safehouse. “Dit is voor kinderen die tijdelijk opvang nodig hebben – ook ‘s nachts – 
wanneer hun ouders bijvoorbeeld afkicken van alcohol of drugs. Helaas komt dat veel voor 
in het township. Het afkicktraject van de ouders wordt door de overheid vergoed, de opvang 
van de kindjes niet. Daar willen wij straks dus 24/7 vrijwilligers op hebben.” 
 
Op eigen benen staan 
Het terrein waar Little Angels op gevestigd is, is de komende 99 jaar beschikbaar voor het 
kinderdagverblijf. Dat heeft de gemeente beloofd. Als stichting helpen we het 
kinderdagverblijf op eigen benen te leren staan. De bedoeling is nadrukkelijk dat ze zelf – 
door subsidies en het aanboren van inkomstenbronnen – een  structureel inkomen 
genereren om de eigen broek op te kunnen houden. “En mijn wens is ook dat we de 
onderwijskrachten een loon kunnen gaan betalen. Dan ben je verzekerd dat ze blijven. Nu 
zijn alle medewerkers vrijwilligers.” Ook voeding is een onzekere factor. Ja, er is een 
voorraad van 2.000 (gesponsorde) blikjes haring in tomatensaus. “Maar we willen de 
kinderen drie gezonde maaltijden kunnen bieden. Dat is niet meer dan logisch”, zegt Anja.  
 
Liezl en Jacobus 
De drijvende krachten achter Little Angels zijn Liezl en Jacobus Mathews. En zij zijn er 20 
januari ook bij, tijdens The Voices of Meierijstad. “Ze zijn zo trots op alles wat ze bereiken, 
en ze doen ontzettend veel binnen de mogelijkheden die ze hebben”, vertelt Anja. Ze heeft 
inmiddels een warme vriendschap met Liezl en Jacobus ontwikkeld. “Liezl noemt mij haar 
zus. Haar eigen zussen zijn allemaal al overleden. Ze ziet me echt als een sparringpartner. Ze 
zei laatst tegen mijn vriendin: ‘mijn vader en Anja zijn de enige twee mensen naar wie ik 
luister.’ Dat maakt me wel trots ja.” 
 
 

  

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En hoe meer inschrijvingen, hoe meer budget om van 
Little Angels een toekomstbestendige onderneming te maken. Dus deel onze 
socialmediaberichten op je eigen pagina’s, mail deze nieuwsbrief naar vrienden en 
bekenden, attendeer je collega’s er op, kortom: zorg dat jouw hele wereld weet van het 
evenement en van onze stichting. Dank je! 
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Ondernemers uit Meierijstad zijn al net zo enthousiast als wij. Neem nou Geert Maas en Ton 
Keetels van Growingpaper. Toen ze van ons benefietconcert hoorden, wilden ze daar direct aan 
bijdragen. Hoe? Door hun groeipapier in te zetten! Via de website zijn prachtige Angels-
groeikaarten te bestellen. En een deel van de opbrengst gaat naar onze stichting. 
 
Growingpaper heeft sowieso een bijzondere band met 
Zuid-Afrika. Een deel van hun papiercollectie wordt 
daar namelijk gemaakt. De dikke papiersoort – van 250 
gram – wordt in Zuid-Afrika gemaakt van gerecycled 
papier dat met de hand opnieuw tot een ‘pap van 
papier met zaden’ wordt verwerkt. Daarna wordt het 
gedroogd, gewogen en versneden. Het fabriekje in 
Wyngaardt, aan de voet van de Paardeberg, biedt werk 
aan inwoners van het gebied, waar veel armoede 
heerst. Dankzij Growingpaper Zuid-Afrika hebben ze 
werk, een inkomen en dus toekomstperspectief. 
 
Toen Anja en Manon vorige maand in Zuid-Afrika 
waren, brachten ze een bezoekje aan de fabriek. Anja: 
“We hebben een rondleiding gehad in het bedrijf en 
onze ogen uitgekeken. Werkelijk alles gebeurt daar 
met de hand. Van het sorteren van afvalpapier dat 
binnenkomt, het stukscheuren van het papier, het afvalpapier in een grote pan doen waar het in 
contact komt met water met daarin de zaadjes, het papier uitgieten en platdrukken tot de gewenste 
dikte, het papier naar de droogkasten brengen en aan drooglijnen hangen in een hele grote 
koepeltent tot en met het moment dat het papier uit de droogkasten wordt gehaald en naar 
binnengebracht. Daar zitten dan weer mensen die het op de gewenste maat snijden, het papier 
bedrukken, er kalenders en/of kaarten van maken en het versturen nadat de orders bij elkaar zijn 
gepakt. Het was superleuk en interessant om te zien.”   

Hier kom je (het promotieteam van ) Angels for Little Angels de komende tijd tegen. 

• 29 november – Repetitie in ’t Gasthuis, Schijndel.  

• 9 december, 10.00 – 16.00 uur – Kerstmarkt bij De Schaapskooi, Schijndel.  

• 15 december, 17.00 – 21.00 uur – Kerstmarkt Molenstraat, Schijndel. 

• 16 december, 12.00 – 17.00 uur – Kerstmarkt bij Proeffabriek Noordkade, Veghel. 

 

http://www.growingpaper.nl/
https://www.growingpaper.nl/shop/categorie/goede-doelen
https://www.growingpaper.nl/shop/categorie/goede-doelen
www.growingpaper.co.za
www.growingpaper.co.za

