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Voor je ligt het jaarverslag van 2015/2016 van Stichting Floor 
& Anniek for Africa (FAFA). Het eerste boekjaar van de 
stichting zat vol harde lessen, maar we zijn zeker tevreden 
over de resultaten. Door middel van dit document brengen 
we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van onze 
stichting gedurende deze periode (dit boekjaar loopt van 1 
september 2015 tot en met 31 december 2016). 

Stichting FAFA is een startende organisatie die werkt aan een 
betere toekomst voor kansarme groepen 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. 

In dit jaarverslag geven wij inzicht in de activiteiten van Stichting 
FAFA in 2015/2016. De volgende punten komen aan bod: het 
ontstaan van de Stichting, de doelen die we nastreven, de 
projecten waar we op het moment aan werken, de status 
hiervan, wat we in de toekomst hopen te bereiken en tot slot de 
financiën. 

Alvast bedankt voor uw interesse, 
Anniek van Keulen | Directie Stichting FAFA 

WELKOM

WIE zijn wij?
WIE helpen we?
WAT doen we?

LEES MEER

Wij geloven in de kracht en potentie van Afrika!
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Het verhaal van Stichting FAFA begint wanneer Anniek van 
Keulen en Floor Hamburg in de zomer van 2014 besluiten 
als vrijwilliger aan de slag gaan bij Dream Africa Care 
Foundation in een opvanghuis in Ghana. 
Wanneer ze bij het tehuis ‘The Lords Arm Children’s Home’ 
aankomen, blijkt hulp harder nodig dan verwacht: kinderen zijn in 
slechte gezondheid en ondervoed. Zij besluiten de ingezamelde 
donaties in te zetten met als doel: het opvanghuis helpen 
zelfstandig te worden. 
Na zes maanden vrijwilligerswerk verlaten Floor en Anniek het 
opvanghuis met pijn in hun hart. Niet alleen omdat zij de 
kinderen zullen gaan missen, maar ook omdat ze niet hebben 
kunnen voorkomen dat de kinderen op straat komen te staan 
wegens opheffing van het huurcontract. 
De dames besluiten in Nederland plannen te maken voor de 
bouw van een nieuw opvanghuis. In juli 2015 wordt de eerste 
sponsor binnengehaald en september 2015 richtten zij samen 
Yella Sietske Vernooij deze stichting op. 
Begin 2016 hebben Floor en Anniek hun bestuursfunctie 
overdragen en werken als directie voor diverse projecten en 
lokale stichtingen in Ghana. 

HET ONTSTAAN

Wie zijn wij?

Bestuur Stichting FAFA

Floor en Anniek
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Stichting FAFA richt zich met haar projecten op het 
opvangen en ondersteunen van kwetsbare kinderen, 
jongeren en alleenstaande moeders in Ghana. 

DOELSTELLINGEN
Het ondersteunen van kwetsbare kinderen, jongeren en 
alleenstaande moeders doen wij door het bieden van opvang, 
ondersteuning en onderwijs. Daarmee kennen wij de volgende 
doelen:

Het bieden van goed georganiseerde opvang aan 
kwetsbare kinderen en alleenstaande vrouwen. 
Het geven van toegang tot educatie en persoonlijke 
begeleiding om de doelgroep de mogelijkheid te bieden 
kennis en vaardigheden op te doen, zodat zij een leefbaar, 
menswaardig bestaan op kunnen bouwen. 

DOELEN

“In onze ogen is educatie het meest 
krachtige instrument om kansarme 

mensen te helpen in hun ontwikkeling en 
kansen te geven voor de toekomst!”

Welke doelen streven wij na?
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In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de projecten waar 
Stichting FAFA samen met haar lokale partners aan werkt.

1. DE BAOBAB COMMUNITY
In 2016 is Stichting FAFA samen met haar lokale partner Dream 
Africa Care Foundation van start gegaan met de bouw van twee 
opvanghuizen in Abokobi, Accra t.b.v. de ‘Baobab Community’.

Het eerste opvanghuis zal dienen als een permanente locatie 
voor Dream Africa Care Foundation Shelter. De huidige 
bewoners van DACF Shelter, andere kinderen en alleenstaande 
moeders uit crisissituaties kunnen hier tijdelijk opvangen 
worden tot een stabiele en permanente thuissituatie voor hen 
gevonden is. Tijdens hun verblijf krijgen zij de zorg, begeleiding 
en onderwijs die bij hun situatie aansluit. 

Het tweede opvanghuis zal gebruikt worden permanent 
opvangen van kinderen in de vorm van pleegzorg. In deze 
woning worden ongeveer acht kinderen ondergebracht. Samen 
met vaste pleegouders vormen zij een gezin, waarin de kinderen 
in een meer familiare setting kunnen opgroeien, dan een grote 
weeshuis instelling. De bewoners van de DACF-Shelter die in 
het heden en in de toekomst niet terug kunnen naar familie, 
worden hier opgevangen. 

ONZE PROJECTEN

De Baobab Community

Twee bewoners DACF Shelter

Status van de bouw 08/2016



STICHTING FAFA - ONZE PROJECTEN          �7
�

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
In de loop van dit project hebben wij te maken gekregen met 
diverse uitdagingen. Wegens wetswijzigingen van de Ghanese 
overheid moesten de plannen diverse keren worden aangepast 
wat uiteindelijk voor een aantal tegenslagen en flinke vertraging 
heeft gezorgd. De volgende activiteiten zijn tot op heden 
uitgevoerd ten behoeve van dit project:

1. In oktober 2015 heeft onze lokale partner DACF, ten behoeve 
van dit project, een bouwgrond aangekocht in Abokobi, een 
buitenwijk van hoofdstad Accra. 

2. Wegens wetsijzingen moest het originele plan om een nieuw 
opvanghuis te bouwen voor de kinderen van ‘the Lord’s Arm 
Children’s Home’ worden aangepast. Op 22 december 2015 
is dit opvanghuis gesloten, en is de bestemming van de 
huizen aangepast naar de huidige vorm.

3. Na de sluiting van het voormalige kindertehuis is het 
‘Sponsor a Future’- programma in het leven geroepen. 
Armoede bleek bij het gros van de families de reden dat hun 
kind in het tehuis woonde. Sponsoren kunnen vanaf €10,- 
per maand een kind ondersteunen. 

4. Na de sluiting van het weeshuis bleek al gauw dat een aantal 
kinderen in schrijnende situaties verkeerde. In mei 2016 is 
met spoed de DACF-Shelter geopend om deze kinderen, en 
andere hulpbehoevende kinderen, een veilig thuis te bieden 
tot de opvanghuizen klaar zijn. 

5. Anniek van Keulen van Stichting FAFA heeft als bouwkundig 
ingenieur de bouwtekeningen voor de opvanghuizen voor 
haar rekening genomen. Eind 2015 zijn haar ontwerpen 
goedgekeurd door een lokale aannemer en zijn de 
bouwvergunningen bij de Ghanese overheid aangevraagd en 
goedgekeurd. Onder leiding van een lokale aannemer: 
Solomon Srodah is begin 2016 is gestart met de bouw van 
woningen in Abokobi. De fundering is af, de wanden staan en 
het dak is geplaatst, maar de bouw is tijdelijk stilgelegd. 

HUIDIGE STATUS VAN DIT PROJECT
In August 2016 hebben alle tegenslagen samen geleidt tot een 
begrotingstekort, waardoor de bouw stilgelegd moest worden. Dit 
begrotingstekort is met name veroorzaakt door extra bijkomende 
kosten betreffende de zorg van de kinderen, en teleurstellingen 
betreffende de verwachte inkomsten.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Stichting FAFA heeft samen met Dream Africa Care Foundation 
besloten om een deel van de bouwgrond, wat als speelruimte 
zou dienen, te verkopen. Met de opbrengst hiervan en de 
aanvullend binnengehaalde fondsen moeten we in staat zijn om 
de bouw af te ronden. Er wordt gestreefd de kinderen Augustus 
2017 te verhuizen naar hun permanente onderkomen. 

De Baobab Community
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2. BIBLIOTHEEK EVANGEL INT. SCHOOL
Stichting FAFA en haar lokale partner Dream Africa Care 
Foundation hebben een grote hoeveelheid leesboeken ter 
donatie gekregen. De boeken zijn in ruil voor een schoolbeurs 
voor een van de sponsorprogramma kinderen gedoneerd aan de 
Evangel International School in Teshie-Penny. Buurtbewoners en 
schoolkinderen hebben door dit project toegang gekregen tot 
leesboeken en lesmaterialen.

3. FUTURE FIRST ACADEMY
Future First Academy biedt basisschool en kinderopvang aan de 
kinderen van de zogenaamde Kayayeis vrouwen. De school is 
opgericht door het ministerie van Kayayeis vrouwen en bevindt 
zich in Agbogbloshi, een van de armste sloppenwijken van 
Accra. 

De moeders van deze kinderen zijn vaak gevlucht uit Noorden 
van Ghana naar de hoofdstad Accra om te ontkomen aan 
gedwongen huwelijken, armoede of geweld. In Accra blijkt hun 
leven niet beter te worden. Zij kunnen geen werk vinden en 
overnachten op de markt in de open lucht. De vrouwen raken op 
jonge leeftijd ongewenst zwanger en zijn samen met hun kind 
aan hun lot overgelaten. Ze hebben moeite voldoende geld bij 
elkaar te schrapen voor eten, laat staan schoolkosten.  

Evangel int. School

Bibliotheek Evangel int. School | Future First Academy

Studenten kindergarten
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UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
De school was overvol en er was tekort aan lokale leraren om 
het grote aantal kinderen aan te kunnen. Stichting FAFA heeft, 
met hulp van ex-vrijwilligers van Dream Africa Care Foundation, 
voldoende fondsen ingezameld om de school te helpen. De 
volgende activiteiten zijn reeds uitgevoerd:

1. In Augustus 2016 is een extra verdieping gebouwd op de 
school, waarmee de school voorzien is van drie extra lokalen 
en een kantoor.

2. In November 2016 is één extra leerkracht ingehuurd om de 
school minimaal een jaar te ondersteunen.

3. Met dank aan een Ghanees verzekeringsbureau is de 
school, in december 2016, voorzien van nieuw meubilair.

HUIDIGE STATUS VAN DIT PROJECT
De nieuwe verdieping is gebouwd maar het ruimte tekort is niet 
opgelost. Twee lokalen, die zich bevinden op de eerste 
verdieping van het tweede schoolgebouw, zijn momenteel niet in 
gebruik vanwege de slechte staat, en heeft het ruimteprobleem 
weer gecreëerd. 

Voor de rest draait dit project  op het moment in principe goed, 
alle klassen hebben inmiddels een eigen docent, waardoor de 
standaard van onderwijs gelukkig vooruit is gegaan.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
De benodigde fondsen voor de renovatie van het tweede 
schoolgebouw zijn op het moment in bezit van Stichting FAFA. 
De renovatie zal begin 2017 in gang worden gezet. Na afronding 
van de renovatie zal het ruimtetekort waar de school op het 
moment mee te maken heeft opgelost zijn.

Verder hoopt Stichting FAFA in November 2017 over voldoende 
fondsen te beschikken om het contract, van de door hen 
ingehuurde docent, met een jaar te kunnen verlengen. 

Future First Academy

Future First Academy
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4. SPONSOR A FUTURE
Veel kinderen en alleenstaande moeders hebben grote dromen, 
maar kunnen deze moeilijk waarmaken door gebrek aan 
middelen. Kinderen gaan niet naar school of worden door hun 
familie in opvanghuizen ondergebracht wegens armoede.

Het ‘Sponsor a Future’-programma begin 2016, in samenwerking 
met Dream Africa Care Foundation, gestart om kinderen die 
wegens armoede in het tehuis verbleven of niet naar school 
konden, te ondersteunen. Er wordt financiële steun gegeven, 
door middel van maandelijkse donateurs, waarmee kinderen en 
moeders worden voorzien van educatie en de basisbehoeften 
die nodig zijn om hun toekomstperspectieven te verbeteren.

De huidige cijfers van het ‘Sponsor a Future’ programma:

37 Gesponsorde kinderen, in Accra

3 Gesponsorde moeders, in Accra

33 Maandelijkse donateurs

In de toekomst hopen wij nog veel meer 
moeders en kinderen te kunnen helpen. In 2017 
gaan wij het sponsorprogramma uitbreiden de 

‘Northern Region’ & de ‘Volta Region’.  

Sponsor a Future
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5. DACF SHELTER
Dream Africa Care Foundation Shelter biedt tijdelijk onderdak 
aan kinderen in crisis situaties en is gelegen in Teshie, een 
buitenwijk van de hoofdstad Accra. Dit tehuis opent haar deuren 
aan vermiste kinderen, kinderen die op zoek zijn naar een 
nieuwe permanente thuisbasis, kinderen die recent wees zijn 
geworden, vermiste kinderen, etc. 

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Na de sluiting van het voormalige opvanghuis hebben DACF en 
Stichting FAFA samen hun best gedaan om de kinderen te 
ondersteunen in hun thuissituatie. Het gros van de kinderen in 
gelukkig goed terecht gekomen, een aantal met wat financiële 
hulp d.m.v. het sponsorprogramma. De situatie waarin een 
aantal kinderen uit het voormalige opvanghuis verkeerde was 
schrijnend. Diverse kinderen werden verwaarloosd en verlaten. 
We wilden ze helpen, maar konden niets. Dit leidde in mei 2016 
tot de opening van DACF Shelter. 

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Momenteel biedt DACF Shelter onderdak aan 24 kinderen en 
twee alleenstaande moeders. Stichting FAFA ondersteunt dit 
opvanghuis door bij te dragen aan de school- en medische 
kosten van de bewoners d.m.v. het sponsorprogramma.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Het eerste opvanghuis van de Baobab Community zal dienen als 
een permanente locatie voor Dream Africa Care Foundation 
Shelter. Hopelijk kunnen de bewoners in Augustus 2017, voor 
de start van het nieuwe schooljaar, verhuizen naar hun nieuwe 
onderkomen.

Stichting FAFA zal ook doorgaan met het vergoeden van de 
schoolkosten en medische kosten met behulp van het 
sponsorprogramma. 

Kinderen DACF Shelter

Dream Africa Care Foundation Shelter
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6. BAMBENNINYE 
De Bambenninye Community Basic School biedt basisonderwijs 
van kleuterklas tot en met groep 8 aan bijna 300 kinderen in 
Larabanga, een klein dorpje in het Noorden van Ghana. De 
school is opgericht in 2003 door de ‘Bambenninye Community 
Development Services’. 

De school werd opgericht om kinderen voor wie geen plek was 
op de overheidsschool in Larabanga, een probleem waar door 
de overheid jarenlang niets aan werd gedaan, ook toegang te 
geven tot onderwijs.

Momenteel verkeert de school in moeilijkheden. Drie van de zes 
klaslokalen verkeren in dusdanig slechte staat dat deze niet 
meer gebruikt kunnen worden. Verder zijn er onvoldoende 
schoolmaterialen, docenten en meubilair beschikbaar om de 
studenten goed onderwijs te kunnen bieden.

REEDS UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Stichting FAFA is vrij recent in aanraking gekomen met dit 
project. De volgende activiteit is reeds uitgevoerd:

1. Drie van de zes lokalen zijn met behulp van vrijwilligers  van 
Dream Africa Care Foundation opgeknapt en voorzien van  
meubilair.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Stichting FAFA werft momenteel fondsen en donateurs voor:

1. Een nieuw schoolgebouw met minstens zes lokalen, zodat er 
voldoende ruimte is om alle klassen apart les te geven. 

2. Een toiletblok, zodat de kinderen niet in de bosjes te hoeven 
plassen en poepen. 

3. Minimaal één boek per vak voor elke klas, zodat de leraar de 
opdrachten kan opschrijven op het bord. 

4. Voldoende schoolbanken, tafels, etc.
5. Vier extra docenten.  

Het huidige schoolgebouw

Bambenninye Community Basic School
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7. FUTURE LEADERS UCC
Het "Future Leaders Underprivileged Children's Centre" project 
is gelegen in Teshie, net buiten de Ghanese hoofdstad Accra. 
Future Leaders is een zelfstandig draaiend project dat gratis 
onderwijs en opvang biedt aan zeer arme kinderen, kinderen 
zonder familie of kinderen met een handicap.

In 1998 startte Billa Mahmut in de wijk la-Appa met het 
onderwijzen van kinderen onder een mangoboom. Steeds meer 
kinderen woonde zijn lessen bij en vanwege de uitbreiding ging 
hij telkens opzoek naar een grotere locatie. Op de Future 
Leaders Academy krijgen momenteel 184 kinderen kosteloos 
basisonderwijs.

Naast het bieden van basisonderwijs ondersteunt Billa ook de 
families van de kinderen door het geven van business trainingen 
& verstrekken van microkredieten. Ouders kunnen deelnemen 
aan vaktrainingen om praktische vaardigheden op te doen. Er is 
momenteel een wachtlijst van bijna 160 kinderen, ook maakt de 
stijgende huurprijs het niet meer aantrekkelijk om deze te 
verlengen.

Om deze reden heeft Stichting FAFA besloten om Future 
Leaders te ondersteunen met de bouw van hun permanente en 
ruimere locatie.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Op het moment is de realisatie van dit project in volle gang. Er 
zijn diverse activiteiten uitgevoerd om een goede voortgang van 
dit project te kunnen waarborgen.

Activiteiten uitgevoerd voordat Stichting FAFA betrokken raakte 
bij het project:

1. Begin 2016 heeft Billa, samen met zijn partner-organisatie 
Future Leaders UK, een ruim stuk bouwgrond bemachtigd in 
La-Mayfair, Accra.

2. Met de eigen ingezamelde fondsen is Billa in staat geweest 
het terrein te voorzien van een omheining en te starten met 
de fundering van het schoolgebouw.

Activiteiten uitgevoerd nadat Stichting FAFA betrokken raakte bij 
het project:

3. Wegens een onredelijke prijs is er afgezien van een 
toekomstige samenwerking met de huidige aannemer.

4. Anniek van Keulen en Billa hebben samen een nieuwe blik 
geworpen op de bouwtekeningen en de financiële 
haalbaarheid van de plannen. Er is besloten om een aantal 
aanpassingen te maken in het huidige ontwerp. De nieuwe 
bouwtekeningen zijn op het moment gereed.

5. Stichting FAFA is in 2016 (succesvol) begonnen met 
fondsenwerving voor dit project.

Future Leaders Underprivileged Children’s Centre
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HUIDIGE STATUS VAN HET PROJECT
Dit project heeft recent een treurige en bijzondere ontwikkeling 
doorgemaakt. Op 20 december kregen we namelijk het 
schokkende nieuws dat een hersenbloeding Billa van het leven 
had bestolen. 

Gedurende deze periode van rauw heeft Billa’s echtgenote, 
genaamd Phyllis, toch de kracht kunnen vinden om zijn erfgoed 
in tact te houden. Zij heeft haar vaste baan opgezegd om zich 
volledig te kunnen focussen op het project. Ze kan nog veel 
leren, maar heeft de draad bijzonder goed op kunnen pakken.

Op het moment volgen 190 kinderen basisonderwijs aan de 
Future Leaders Academy. Verder maken ruim dertig gezinnen 
gebruik van de microkredieten en praktijk opleidingen.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Samen met Billa’s vrouw, zijn staf en andere betrokkenen is 
besloten om door te gaan met de bouw van de nieuwe locatie. 

Stichting FAFA gaat haar best doen om voor de definitieve 
beëindiging van het huurcontract, in April 2018, een nieuw 
schoolgebouw en toiletblok te realiseren voor Future Leaders 
UCC. 

Eddy student Future Leaders

Klas 3 Future Leaders UCC

Future Leaders Underprivileged Children’s Centre
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8. PASSION FOR MOTHER & CHILD
Het 'Passion for Mother and Child Ministry' is een school die zich 
richt op hulpbehoevende alleenstaande moeders. De vrouwen 
worden vakgericht opgeleid en krijgen ondersteuning om hun 
leven weer op de rit te krijgen. Verder wordt er ook veel gericht 
op persoonlijke begeleiding van de dames. De studenten krijgen 
morele steun, training in zelfvertrouwen en omgangsvormen. 
Hierdoor leren zij een sterke vrouw te worden en een goed 
voorbeeld te zijn voor hun kind (eren).  

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Stichting FAFA heeft dit zelf-draaiende project over het eerste 
jaar op twee manieren ondersteunt:

1. De ruimte die de school ter beschikking had was niet 
voldoende voor het aantal studenten. Om deze reden heeft 
Stichting FAFA de school, in april 2016 (er vanuitgaande dat 
de vakschool onderdeel zou worden van de Baobab 
community wat uiteindelijk niet door is gegaan), voorzien van 
drie extra klaslokalen.

2. Met behulp van Stichting Frangipani is Stichting FAFA in 
staat om de schoolkosten twee studenten te vergoeden.

Maves beursstudente Passion

Passion for Mother and Child Ministry

De drie nieuwe lokalen



STICHTING FAFA - ONZE PROJECTEN          �16
�

HUIDIGE STATUS VAN DIT PROJECT
Deze vakschool helpt op dit moment 25 alleenstaande moeders. 
Vier studenten worden opgeleid tot kapster, zes studenten tot 
cateraar en vijftien tot kleermaakster. De school draait 
zelfstandig en goed, maar zou nog wat extra inkomstenbronnen 
kunnen gebruiken.

Verder heeft de school momenteel te maken met twee 
uitdagingen:
1. De vraag van vrouwen die baat hebben bij deze vorm van 

hulp is vele malen groter dan de capaciteit die het huidige 
schoolbouw toelaat.

2. Het huurcontract van de huidige accommodatie loopt ten 
einde, de dusdanig gestegen huur maakt het steeds lastiger 
voor de school om het benodigde bedrag op te kunnen 
brengen.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
In het jaar 2017 gaat Stichting FAFA haar best doen om 
voldoende fondsen te werven voor de bouw van een permanente 
en ruimere locatie voor dit project.

Passion for Mother and Child ministry en Stichting FAFA zijn 
samen druk op zoek naar een extra inkomstenbron voor de 
school, zodat de school na uitbreiding van de ruimte financieel 
ook in staat is om meer studentes toe te laten.

Ook hoopt Stichting FAFA dat zij met ingang van het nieuwe 
schooljaar in staat zijn om meer studenten te sponsoren. Verder 
heeft Stichting FAFA, op dit moment in gesprek met diverse 
fondsen om de school van voldoende leermiddelen te kunnen 
voorzien. 

Passion for Mother and Child Ministry

Twee studentes met hun kinderen & de oprichtster
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In dit hoofdstuk vindt U het financiële jaarverslag van Stichting 
FAFA’s eerste boekjaar. Dit boekjaar liep van 1 september 2015 
(de datum van oprichting) tot 31 december 2016. Jaaroverzicht 
2015/2016 : vastgesteld te Accra, Ghana op 06-02-2017.

FINANCIEEL VERSLAG

Eindsaldo 31-12-2016

Bank €9739,90

Kas €519,08

Totaal €10258,98

Startsaldo 01-09-2015

Bank €0,00

Kas €0,00

Totaal €0,00

Omzet 01-09-2015 t/m 31-12-2016

Inkomsten bank €96799,84
Fondsenwerving 76,9%

Subsidies 4,1%

Acties 2,0%

Particuliere donaties 10,9%

Crowdfunding 4,3%

Overig 1,7%

Inkomsten kas €8213,79
Crowdfunding 89,5%

Acties 1,1%

Particuliere donaties 10,4%

Inkomsten totaal €105013,63

Uitgaven €94754,65

Wij geloven in de kracht en potentie van Africa!
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OVERZICHT PER PROJECT 

Project Inkomsten Uitgaven Balans Percentage

Projects

#000-2015 Algemene kosten €10030,53 €9667,54 €362,99 9,6%

#001-2015 Baobab Community €72166,79 €66135,70 €6031,09 68,7%

#004-2016 Future First Academy €6912,52 €4898,73 €2013,79 6,6%

#005-2016 Sponsor a Future €9414,83 €9383,99 €30,84 9,0%

#006-2016 DACF Shelter tailorclasses €650,00 €638,00 €12,00 0,6%

#007-2016 Bambenninye €561,50 €288,25 €273,25 0,5%

Partners

#0100 Dream Africa Care Foundation €1293,66 €782,00 €511,66 1,2%

#0200 Future Leaders UCC €2371,94 €557,66 €1814,28 2,3%

#0300 Passion for Mother & Child €1293,77 €814,21 €479,56 1,2%

Wij geloven in de kracht en potentie van Africa!
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Algemene gegevens stichting FAFA
Naam Stichting Floor & Anniek For Africa (Stichting FAFA)
Adres Arnold Moonenstraat 10
Postcode 7412 DS
Vestigingsplaats Deventer
Telefoonnummer +31(0)6 512 946 69
Emailadres info@fafafoundation.org
Website www.fafafoundation.org
Facebook www.facebook.com/fafafoundation
IBAN rekeningnummer NL62 ABNA 0516 7419 18
Inschrijving KvK 64026477
RSIN/Fiscaal identificatie nummer: 855492673

Contactgegevens
Directie: Floor Hamburg / +233 20 007 34 96 / Floor@FAFAfoundation.org 
Directie: Anniek van Keulen / +233 20 007 34 97 / Anniek@FAFAfoundation.org 
Bestuur: René van Keulen / +316 512 946 69 / Bestuur@FAFAfoundation.org 
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