JAARVERLAG

2020
Wij kopen schoolbussen de
Future Leaders van Ghana.

Wij kopen een bouwgrond
voor de Passion Vakschool

We helpen het Volta project
landbouwgrond en vee

Stichting FAFA zet zich in voor kinderen en moeders in Ghana!

Beste lezer,
We trapten het jaar 2020 af met een daverende start. Een bezoek aan
Ghana waarin we veel konden regelen, de Future Leaders school met
eigen ogen konden zien en fijn konden samenwerken met onze
partners. We mochten mee met Phyllis, op jacht naar geschikte
schoolbussen. Wat een avontuur!
Kort na ons bezoek brak de covid-pandemie uit. Dit gooide behoorlijk
wat roet in het eten wat betreft het onderwijs en ons werk. Op last van
de overheid in Ghana moesten de scholen dicht. Kinderen mochten niet
naar school.
Ook liepen onze activiteiten in Ghana en in Nederland vertraging op.
Het was lastig om sponsoren te ontmoeten. Fondsenwerving ging wat
stroever. Ook onze inzamelingsacties gingen niet door.
We bestaan 5 jaar!
Op 1 september bestonden 5 jaar! Al konden we het niet in het 'echt'
vieren, is dit erg feestelijk nieuws! Al 5 jaar bouwen wij aan de
toekomstkansen van kinderen en alleenstaande moeders in Ghana.
Wij zijn trots en super dankbaar voor onze partners en iedereen die ons
hierbij helpt! Wat zijn de jaren voorbij gevlogen! Vlieg je even mee terug
in de tijd?
Jaar 1 : 2015- 2016
We starten ons eerste bouwproject: twee opvanghuizen in Abokobi. En
beginnen een sponsorprogramma. Dankzij maandelijkse donaties
helpen we o.a. Mavis en Sheila naar school. Deze alleenstaande
moeders starten hun studie aan de Passion-vakschool in Accra.
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Jaar 2 : 2016- 2017
We knappen twee scholen op: in Abogbloshie en Larabanga. En
bouwen extra lokalen voor de Passion-vakschool in Accra. De
opvanghuizen in Abokobi zijn klaar. En ontvangen voor het eerst een
gezellige groep vrijwilligers bij ons thuis.
Jaar 3 : 2017- 2018
In het derde jaar verleggen we onze focus. Onze eigen vrijwilligers, het
sponsorprogramma en Future Leaders. Voor dit project in Accra zoeken
we fondsen en sponsoren. Want we willen een basisschool voor ze
gaan bouwen.
Jaar 4 : 2018- 2019
We leggen contact met nieuwe sponsoren voor Future Leaders. En de
eerste steen van het schoolgebouw wordt gelegd. Ook in Volta zijn we
actief. We betalen mee aan de zorg- en schoolkosten. En het aantal
kinderen en moeders die we op die manier helpen groeit.
Jaar 5 : 2019- 2020
Het nieuwe schoolgebouw is af! En de gratis lessen voor kinderen uit de
achterstandswijken van Accra verhuizen naar het nieuwe gebouw. We
helpen de directrice met schoolbussen. Zodat er geld binnenkomt.
Ook helpen we de Volta-home. Met opknapwerk, een nieuwe bieb en
schoolspullen. En maken een start met de aanleg van een boerderij.
De eerste 5 jaar zijn voorbij gevlogen. Wij vinden het super fijn dat we
dit werk mogen doen. En bedanken iedereen die ons helpt. Jullie hulp is
altijd welkom.
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In 2020 heeft FAFA een bedrag van €79.696,- aan inkomsten
ontvangen. In dit verslag vertellen wij met trots over onze belevingen. In
dit jaarverslag de highlights van 2020. Met de volgende resultaten als
ultieme hoogtepunten:
Volta Home: boerderij is af!
Future Leaders: nieuwe schoolbussen!
Passion vakschool: bouwgrond gekocht!
Super trots zijn we op deze resultaten. Ook zijn we enthousiast om ons
werk voort te zetten.
Ook leest u in dit jaarverslag meer over onze plannen voor 2021, en
vindt u de begroting voor het komende jaar. Hierbij alvast een kort
overzicht van onze plannen voor het nieuwe jaar:
Passion vakschool: een school bouwen
Bambenninye project: waterput, toiletten en een school bouwen
Sponsor a Future: meer donateurs vinden om nog meer mensen te
helpen
Veel leesplezier toegewenst!
Floor Hamburg & Anniek van Keulen
Stichting Floor & Anniek For Africa
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JAAROVERZICHT
Met trots presenteren wij met behulp van het onderstaande
overzicht de jaarcijfers van het jaar 2020.

2018

2019

2020

Startsaldo boekjaar

€ 20814

€ 47515

€ 831

Fondsenwerving & subsidies

€ 60020

€ 103350

€ 74476

Particuliere donaties en donateurs

€ 1876

€ 2557

€ 4632

Webshop en inzamlingsacties

€ 3202

€ 626

€ 588

€ 65098

€ 106533

€ 79696

2018

2019

2020

€ 1101

€ 319

€ 550

Besteed aan projecten

€ 37296

€ 152897

€ 69925

Totale bestedingen

€ 38397

€ 153216

€ 70475

Eindsaldo boekjaar (in kas)

€ 47515

€ 831

€ 10051

Inkomsten

Totale inkomsten

Bestedingen
Besteed aan overige
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ONZE PROJECTEN
In het 2020 heeft Stichting FAFA haar best gedaan om blijvende verandering te brengen in de levens
van kansarme kinderen en moeders in Ghana. Met dit doel in gedachte richtten wij ons op individuele
sponsoring van studenten & de volgende projecten:

Volta Home & School
Locatie: Ve-Deme, Volta Region of Ghana
Looptijd: Maart 2017 t/m heden

Future Leaders UCC
Locatie: La-Mayfair District, Greater Accra Region
Looptijd: December 2016 t/m heden

Passion for Mother & Child
Locatie: Klagon, Greater Accra Region
Looptijd: Juli 2016 t/m heden

Bambeninnye School & Gasthuis
Locatie: Larabanga, Nothern Region of Ghana
Looptijd: Juli 2020 t/m heden
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Volta Home & School - Ve-Deme, Volta Region of Ghana - 2017 t/
m heden
Het project in het kort - Wat doet Volta home, school en boerderij?
Onderwijs en kleinschalige opvang voor kinderen zonder ouders in Ve-deme, Ghana. De Volta Home &
School is gelegen in Ve-Deme. Een klein dorpje in de Volta Regio van Ghana. Dit project bestaat uit een
basisschool en een kleinschalige opvang. Hier wonen pleegkinderen, gehandicapten en mensen uit het
dorpje als één gemeenschap samen.
Dit project had een tekort aan inkomsten. Hierdoor was er veel achterstallig onderhoud, te weinig
lesmiddelen en een zorgvraag. Ook wenste het project financieel onafhankelijk te worden van doorlopende
donaties. Ze vroegen om hulp bij opbouw van een boerderij.
2020 in een vogelvlucht
- Landbouwgrond en boerderijdieren
- Pick-up auto (om eieren te vervoeren naar de markt)
- School & lesmaterialen
- Renovatie en zorgkosten

Volta - De boerderij
Het project wil financieel onafhankelijk worden. Gewassen verbouwen en het houden van vee levert voedsel
èn geld op voor het project. Een eigen boerderij zal dus dienen als vaste inkomstenbron voor het project.
Landbouw: Er zijn 6 landbouwgronden aangeschaft. Op deze landen is een start gemaakt met onkruid
wieden en zaaien/planten van gewassen. We hebben zaden en stekjes gekocht. Waardoor er nu cassave,
rijst en mais groeit.
Boerderijdieren: Er zijn geiten, varkens en schapen gekocht. Voor deze dieren zijn er stallen gebouwd.
Ook komen er legkippen bij. De kippenhokken zijn al af. De eieren die deze kippen gaan leggen zijn voor de
bewoners van het tehuis en voor de verkoop. Hier kan de Volta Home dus op korte termijn eigen inkomsten
mee verwerven.
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Volta - Andere hoogtepunten
Renovatie: De school en opvanghuizen zijn gerenoveerd. Er zijn
stapelbedden gemaakt matrassen gekocht. De kinderen slapen nu niet
meer op de betonnen vloer. Ook hebben de wc’s deuren en het dak lekt
niet meer.
Bibliotheek & boeken: De buurtbibliotheek was al bijna klaar. Wij
hebben geholpen om het gebouw af te maken. Boeken en kasten zijn
aangeschaft. Nu het af is kunnen kinderen van de school en het dorp in
de bieb terecht om boeken te lezen en te lenen.

Resultaat
We hebben een totaal bedrag van € 27.617,33 uitgegeven. De
leefsituatie van de bewoners is verbetert. Er zijn lesmaterialen
beschikbaar. En er kan binnenkort voor het eerst worden geoogst van
eigen land. De gewassen moeten nog even groeien. Zodra ze rijp zijn, is
er voor de kinderen en medewerkers van het tehuis genoeg te eten.

Plannen Volta Home 2021
We willen nog extra landbouwgrond voor ‘commercieel gebruik’ kopen en
bezaaien. De opbrengsten kunnen op de markt verkocht worden, zodat er
eigen inkomsten zijn voor onderhoudskosten van de boerderij, andere
lopende kosten van de school (leraren, schoolmaterialen) en de zorg
(ziektekosten, kleding, etc.) voor de kinderen.

Uitstel operatie wegens COVID-19
Een donatie voor de operatie van Yao is binnen. Spijtig genoeg is de
operatie wegens de COVID-crisis uitgesteld en moet het jongetje
wachten. We hopen dat Yao in 2021 wel geholpen kan worden.
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Billa Mahmud Future Leaders Memorial School - La-Mayfair
Greater Accra Region of Ghana - 2016 t/m heden
Het project in het kort - Wat doet Future Leaders?
Basisonderwijs voor de allerarmste kinderen in Accra, Ghana. In de Ghanese hoofdstad Accra gaan
veel kinderen wegens armoede niet naar school. Ze groeien op in de sloppenwijken en vissersdorpen.
Hun ouders kunnen nauwelijks rondkomen.
De Billa Mahmud Memorial Future Leaders School is speciaal gericht op zulke kinderen. Door ze
geheel vrij van betaling op de school toe te laten, krijgen ze een kans die ze zonder de hulp van dit
project niet zouden krijgen: onderwijs volgen.

Ontstaan van het project
In 1998 start oprichter van de school (Billa Mahmud) met het lesgeven aan een handje vol kinderen
onder een mangoboom. Zijn liefdadigheidsproject groeit uit tot een volwaardige basisschool. Bij onze
kennismaking in 2016 vinden de lessen plaats in een gehuurd gebouw. Een veel te kleine lokatie, met
extreem hoge huurkosten.
Billa droomt van zijn eigen schoolgebouw. Wij besluiten hem te helpen. Tot onze grote verdriet overlijdt
Billa in december 2016. Wij sluiten samen met Billa's echtgenote (Phyllis Ntow-Mahmud) de handen in
één om Billa's droom alsnog in uitvoering te brengen. Dit is met succes. We hebben onze belofte aan
Billa nooit verbroken. Sinds 2019 staat het gebouw er.

Schoolbussen
We hebben twee nieuwe schoolbussen gekocht. Naast schoolbus worden deze ook gebruikt als Trotro
in het openbaar vervoer. Op deze manier kan het project eigen inkomsten genereren.
COVID-19 steun voor lerarensalarissenSinds maart 2020 ging Ghana in lockdown. Dit betekende een
sluiting van alle basisscholen in Ghana, waaronder de Billa Memorial Future Leaders school. Op last
van de Ghanese overheid is de school de rest van 2020 dicht gebleven.

Thuislessen!
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De schoolbussen konden sinds maart 2020 niet meer rijden. Hierdoor vielen de inkomsten van de
school weg. Phyllis moest de leraren wel blijven doorbetalen. Daarom hebben wij voor de
maanden maart t/m juli 2020 bijgedragen aan de salarissen.
Digitaal lesgeven was geen optie De leerlingen (of hun families) hebben geen computers of
mobieltjes. Daarom gaven de leraren in hun eigen wijk les aan kleine groepjes leerlingen.
De speeltoestellen (glijbaan met speelhuisje en duikelrek) zijn geplaatst in oktober 2020.

Plannen Future Leaders UCC in 2021
We blijven graag in contact en staan, indien er een vraag is voor steun (bijvoorbeeld voor de
verdere zelfredzaamheid van de school), zeker open voor een verdere samenwerking!

2020 in een vogelvlucht
Projectbezoek in Maart 2020
Investeren zelfredzaamheid: schoolbussen
Covid-19 steun voor lerarensalarissen
School dicht vanwege COVID-19
Speeltoestellen & laatste betaling aannemer
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Passion for Mother & Child Vakschool - Klagon, Greater
Accra Region of Ghana - 2020 t/m heden
Het project in het kort - Wat doet Passion for mother & child?
Vakopleidingen voor alleenstaande, hulpbehoevende moeders in Accra, Ghana.
‘Passion for Mother & Child Ministry’ is opgericht door Alberta. Zij helpt alleenstaande moeders en
hulpbehoevende vrouwen middels het verzorgen van opleidingen tot kapster, cateraar of
kleermaakster.
In onze ogen pakt dit project armoede bij de wortel aan. Met het helpen van de moeders, help je
ook hun kinderen. Daarom gaan wij er samen met Alberta voor zorgen dat het project een
permanente en ruimere locatie krijgt.
Zo kan Alberta nóg meer vrouwen helpen hun leven (weer) op de rit te krijgen.

Hoe willen wij dat de toekomst eruit ziet?
Samen met Alberta slaan we de handen ineen om, op dit terrein, de volgende plannen
werkelijkheid te maken:
•
•
•
•

Vakschool: Een school met ruimte voor 100 alleenstaande moeders.
Opvangfaciliteiten: Slaapplaatsen voor 12 dakloze moeders en hun kinderen bij de school.
Schoolmaterialen: Voldoende naaimachines, ovens, koelkasten, haardrogers, stijltangen, etc.
Winkeltjes: Een kapsalon, naaiatelier, bakkerij en winkeltje als stageplaats & inkomstenbron.

2020 in een vogelvlucht
Bouwgrond gekocht
Fondsenwerving gestart
Vakschool dicht vanwege COVID-19
Plannen 2021
Voorbereidingen en start uitvoering (bouw)plannen
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Bambeninnye school & gasthuis - Larabanga, Savannah Region 2020 t/m heden
Het project in het kort - Wat doet het Bambenninye project?
Basisonderwijs en hulp aan de dorpsgemeenschap in Larabanga, Ghana.
Dit project is opgericht door Hussein Salia in 2003 in Larabanga. Dit dorpje ligt in één van de
armste regio's van Ghana. Veel gezinnen hebben te weinig geld voor de basisbehoeften als
voeding en drinkwater. Schoolgeld betalen lukt niet. Met de inkomsten van zijn gasthuis geeft
Hussein ruim 300 kinderen toegang tot basisonderwijs. Ook traint zijn vrouw Baillahu tieners
tot kleermaker.
De inkomsten zijn beperkt. Op deze school is er een tekort aan van alles. Een van de
schoolgebouwen valt bijna uit elkaar en sinds de COVID-crisis is de situatie nog harder
achteruit gegaan.
Wij gaan Hussein helpen. Ons plan is het bouwen van een veilige, nieuwe school met vier
klaslokalen en toiletten. We slaan een waterput om de inwoners van het dorp toegang te
geven tot water. Ook gaan wij zorgen voor meer lesmaterialen, zoals boeken en naaimachines,
zodat de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren.

2020 in een vogelvlucht
Fondsenwerving is gestart
School gesloten vanwege Covid-19
Plannen 2021:
Voorbereidingen en start uitvoering
(bouw)plannen
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Sponsor a Future - Ghana, 2016 t/m heden
Het project in het kort - Wat is het Sponso a Future- project?
Financiële steun aan kinderen, families of moeders voor basisbehoeften, zorg en schoolkosten
op diverse lokaties in Ghana.

2020 in een vogelvlucht
Melkpoeder voor twee babies
Covid-19 steun aan familie Salia
Goed onderwijs voor de kinderen in Volta
Plannen 2021:
Meer donateurs vinden, kan jij ons helpen?

Dankzij trouwe donateurs kunnen wij diverse kinderen en jonge moeders helpen met gerichte
steun. Aan liefde en motivatie komen zij vaak niet te kort, echter aan geld wel. Geld om dromen
na te jagen, naar school te kunnen, genoeg of voedzaam te eten, medicijnen te kopen of naar de
dokter te gaan.
Vanwege de armoede is het maken van zulke uitgaven een grote uitdaging. Om deze reden is
Sponsor-a-Future in het leven geroepen. Donateurs geven maandelijks geld en Stichting FAFA zorgt
dat het geld goed terecht komt. Wij vinden dat school voor elk kind belangrijk is. Net als eten en
medicijnen als je ziek bent. Helaas zijn er veel ouders in Ghana die hier onvoldoende geld voor
hebben. Als oplossing laten ze hun kind werken, of zelfs opgroeien in een weeshuis vol Westerse
toeristen. Dit verdient geen enkel kind!
Wij koppelen jou als vaste donateurs aan een sponsorkind of alleenstaande moeder die hulp hard
nodig heeft. Om de privacy van de kinderen te beschermen, publiceren wij deze foto’s niet online. Als
de sponsor dat wenst ontvang hij of zij persoonlijke updates over school en thuis via WhatsApp of per
mail.

Oproep!
Wegens de pandemie is er nu nóg meer
vraag naar steun. Wil jij gericht iemand
helpen en sponsor worden? Ook een kind
sponseren? Laat het ons weten! Via mail:
info@fafafoundation.org of whatsapp:
06-40404114
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BEGROTING 2021
In onderstaande tabel geven wij per project onze schatting weer van de te maken kosten en de verwachte inkomsten voor het jaar 2021.

Project / onderdeel

Verwachte inkomsten 2021

Billa Mahmud Memorial Future Leaders School

-

Verwachte uitgaven 2021
-€ 3.500

€ 65.000

€ 20.000

Volta Home & school & boerderij

-€ 10.000

-€ 12.000

Bambenninye school & gasthuis

-€ 40.000

€ 7.000

-€ 2.000

-€ 2.000

Passion for Mother & Child vakschool

Sponsor a Future
Overige
Totaal

-€ 5.000

-€ 122.000

-€ 49.500

Billa Mahmud Memorial Future Leaders School:
We hebben geen fondsenwerving of inzamelingsacties op de planning staan voor dit project. Dus we
verwachten in 2021 geen inkomsten voor dit project te hebben. Wel hebben we nog een restsaldo
staan, welke we in 2021 uit gaan uitgeven.
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Passion for Mother & Child vakschool
We streven ernaar om 2021 een ruim bedrag binnen te halen voor onze (bouw)plannen. Ook
verwachten we eind 2021 de eerste uitgaven te kunnen gaan doen voor de eerste projectfase.

Bambenninye school & gasthuis
Ook voor dit project zijn we in 2021 van plan om volop bezig te gaan met fondsenwerving. Ons plan is
om de eerste fase van het project in 2021 al te gaan uitvoeren.

Volta Home & school & boerderij
De operatie van Yao is uitgesteld wegens corona. Wij hopen dat deze in 2021 plaats kan vinden. We
verwachten daarnaast nog zeker aanvullende uitgaven te hebben voor dit project. De invulling is
nader te bepalen. Ook hebben we nog een restsaldo openstaan wat kan worden uitgegeven.

Sponsor a Future
Ons plan is om het aantal vaste sponsoren en dus de inkomsten voor het sponsorprogramma te
verhogen. Gezien de hoeveelheid hulp die nodig is, verwachten we al de inkomsten in 2021 ook te
gaan besteden.

Overige
We wensen dat we in 2021 weer naar Ghana kunnen reizen. Hierdoor verwachten wij overige
uitgaven te hebben. Hier hebben we nog budget voor staan.

Ook in 2021 verkopen wij kaarten, tassen, stoffen en nog veel meer!
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Missie en visie:
Stichting Floor & Anniek For Africa is een jonge organisatie die streeft
positieve en blijvende verbetering aan te brengen in het leven van kansarme
mensen in ontwikkelingslanden in Afrika. Door het aanreiken van de juiste
middelen aan lokale initiatieven en individuen, zetten wij ons samen met de
lokale bevolking in voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de
toekomstperspectieven van kansarme mensen in Ghana.

Algemene gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats:
Email-adres:
Website:
Facebook:
IBAN rekeningnummer:
Inschrijving KvK:
RSIN/Fiscaal identificatie nummer:

Stichting Floor & Anniek For Africa
Arnold Moonenstraat 10
7412 DS
Deventer
info@fafafoundation.org
www.fafafoundation.org
www.facebook.com/fafafoundation
NL62 ABNA 0516 7419 18
64026477
855492673

Stichting Floor & Anniek for Africa
Pag. 17 van 17

