JAARVERLAG

2017
Wij bouwen en renoveren
scholen voor de allerarmste
kinderen.

Wij ondersteunen
alleenstaande moeders die
vaktrainingen volgen.

Wij geven kinderen toegang
tot onderwijs met het
sponsorprogramma.

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

Beste lezer,
Hier het jaarverslag van 2017 van Stichting Floor & Anniek for Africa
(FAFA).
2017 - Een jaar van tegenslagen en goede moed:
Begin 2017 zitten we met onze handen in het haar. Billa Mahmud,
oprichter en directeur van Future Leaders, is overleden. Hoe moeten
we verder zonder hem?
Wij zien de toekomst van het project achter een grijze wolk verdwijnen.
Onze fondsenwervingsactiviteiten vallen stil. Billa’s echtgenote echter
niet! Ruim achttien jaar lang strijdt haar man tegen armoede met gratis
onderwijs als wapen. Honderden kinderen van toen zijn vandaag de
dag uitgegroeid tot verkopers, kleermakers en timmermannen. Door
hun kans op onderwijs hebben zij de ergste ellende achter zich mogen
laten.
Vol goede moed gaat Phyllis Mahmud-Ntow verder. Als vervangend
directrice van Future Leaders wint zij ons vertrouwen in de toekomst
van het project terug. Vele vrijwilligers en vermogensfondsen schieten
te hulp en in 2017 wordt al veel geld opgehaald voor dit project!
Vandaag de dag krijgen de huidige 160 leerlingen van Future Leaders
les op het nieuwe terrein. Ze moesten hun voormalige school verlaten.
Familieleden van studenten en vrijwilligers hebben samen houten
lokalen in elkaar getimmerd. Zolang het niet regent, is het prima als
tijdelijke oplossing. De kinderen moeten in het regenseizoen echter
ook naar school. Daarom streven we naar het neerzetten in 2018 van
een permanent en waterdicht schoolgebouw!
2017 - Een jaar van afronding en resultaat:
De Baobab opvanghuizen zijn af! Twee woningen zijn afgerond en
klaar voor gebruik. FAFA draagt het stokje over aan Dream Africa Care
Foundation en sluit de samenwerking met deze partij af. Het in gebruik
nemen van de opvanglocatie ligt nu bij hen. Zij gaan zorgen dat de
bewoners van het DACF-Shelter verhuizen naar deze nieuwe
verblijfplaats. Wij zullen wel een oogje in het zeil houden.

De Baobab
opvanghuizen zijn eindelijk
klaar! Een weg vol uitdagingen
maar met een mooi resultaat. Op
naar het volgende project.

Ik wil graag iedereen
bedanken voor jullie steun
en vertrouwen gedurende de
afgelopen drie jaar. Zonder
jullie was het nooit gelukt!

Na jaren leven op straat studeert Cephas nu aan de middelbare
school! Bilau en haar dochter kunnen geld verdienen als
kleermaaksters met hun nieuwe naaimachine. Mavis en Sheila
kunnen na hun beroepsstudie een stabiel leven opbouwen voor
zichzelf en hun kinderen. En zo hebben we nog vele voorbeelden.
Ofwel het succes van ‘Sponsor a Future’.
Vertrek uit Ghana en nieuwe richting:
Ons avontuur in Ghana was niet altijd even gemakkelijk. We
kwamen voor verrassingen te staan die wij lastig konden voorzien.
Ook raakten onze portemonnees na drie jaar vrijwilligerswerk
langzaam maar zeker leeg. Wij besloten daarom een andere weg in
te slaan met onze organisatie en van Stichting FAFA, met ingang
van 2018, een parttime bezigheid te maken vanuit Nederland.
We blijven ons inzetten voor kansarme moeders en kinderen, maar
nemen het nieuwe jaar minder hooi op onze vork. In 2018 richten wij
ons uitsluitend op de volgende twee doelen:
Future Leaders: geld inzamelen en bouwen van een
nieuw schoolgebouw.
Sponsor a Future: voortzetten met een nieuwe lokale
partner in de ‘Volta Region’.
Wij danken iedereen die aan de resultaten van 2017 heeft
bijgedragen. De vermogensfondsen, donateurs, vrijwilligers en
actievoerders, dank aan allen! Met trots presenteren we onze
jaarcijfers met een omzet van € 40.788
Veel leesplezier toegewenst!
Floor Hamburg & Anniek van Keulen
Stichting Floor & Anniek For Africa
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JAAROVERZICHT
Met behulp van het onderstaande overzicht de presentatie van de
jaarcijfers van het jaar 2017:
Inkomsten

2015/2016

2017

Inkomsten uit fondsenwerving & subsidies

€ 78409

€ 24862

Particuliere donaties en donateurs

€ 11414

€ 3625

Inkomsten webshop en inzamelingsacties

€ 13458

€ 2996

€0

€ 6000

€ 1742

€ 3305

€ 105023

€ 40788

2015/2016

2017

€ 4007

€ 3520

Inkomsten vrijwilligers
Inkomsten inzamelingsacties derden
Totale inkomsten

Bestedingen
Alles overstijgende kosten

€ 90734

€ 20920

€0

€ 5747

€ 143

€ 530

Nog niet besteed geld

€ 10139

€ 10071

Totale bestedingen

€ 105023

€ 40788

Besteed aan doelstelling
Vrijwilligers
Kosten werving baten en bijzondere lasten

7%
15%
7%
61%

9%

24%

10%

2%
14%

50%

ONZE PROJECTEN
In het jaar 2017 heeft Stichting FAFA haar best gedaan om blijvende verandering te brengen in de
levens van kansarme moeders en kinderen in Ghana. Met dit doel in gedachte richtten wij ons op de
volgende projecten:

Project: De Baobab Community
Locatie: Abokobi, Greater Accra Region of Ghana
Looptijd: september 2015 t/m december 2017

Project: Volta Home & School
Locatie: Ve-Deme, Volta Region of Ghana
Looptijd: maart 2017 tot heden

Project: Future Leaders UCC
Locatie: La-Mayfair District, Greater Accra Region
Looptijd: december 2016 tot heden

Ghana, West-Afrika

De Baobab Community - Abokobi,
Greater Accra Region, Ghana - 2015 t/m
2017
De bouw van de ‘Baobab'-opvanghuizen' is eind 2015 gestart, met als
doel: ‘het bieden van onderdak aan hulpbehoevende moeders en kinderen’.
De woningen, die zijn gelegen in de wijk Abokobi, een buitenwijk van de
Ghanese hoofdstad Accra, bestaan elk uit een keuken, een woonkamer en
drie ruime slaapkamers.

Status begin 2017:
De bouw ligt stil. Er is tekort aan budget.
De vorige aannemer heeft bouwfouten gemaakt
en is oneerlijk met geld.
Onveilige situaties: er is dreiging van de
zogenaamde ‘landguards’.
Kinderen verblijven in de tijdelijke DACF-shelter.

2017 in vogelvlucht:
Aanvullende fondsenwerving lost het
begrotingstekort op.
Een nieuwe aannemer meldt zich aan.
De bouwfouten worden hersteld.
Een omheining wordt geplaatst om de
‘landguards’ buiten de deur te houden.
Autoriteiten waarborgen de veiligheid van de
werknemers.

DE OPVANGHUIZEN ZIJN KLAAR VOOR GEBRUIK!
We hebben de bouw van twee opvanghuizen in Ghana gerealiseerd! FAFA draagt vanaf
heden het stokje over aan Dream Africa Care Foundation. Deze stichting gaat ervoor zorgen
dat de woningen een veilig en warm thuis worden voor de kinderen. Het is nog even afwachten
wanneer de kinderen en alleenstaande moeders van DACF-Shelter zullen verhuizen naar hun
nieuwe verblijfsplaats. Onze grote dank gaat uit naar alle fondsen en donateurs voor de gulle
steun aan dit project!

Toekomstige
bewoners van de
Baobab
opvanghuizen

8

UITSPLITSING CIJFERS 2017:
In het jaar 2017 is, aanvullend op de reeds bestede €71.701, een bedrag van
€15.537 geïnvesteerd in het afronden van de Baobab opvanghuizen. In de
onderstaande tabel is een overzicht van de uitgaven voor het project in het jaar 2017.
Omschrijving

Bedrag

Bouwmaterialen: hout, cement, poorten, bouwstenen, etc.

€ 7925

Lokale mankracht: het salaris van loodgieter, metselaar,
voorman, etc.

€ 4835

Overige bouwkosten: transportkosten, telefonie,
vergunningen, etc.

€ 598

Projectontwikkeling en ondersteuning

€ 711

Bijdrage verblijfskosten

€ 1000

Fondsenwervingskosten

€ 468

Overzicht uitgaven 2017

€ 15537

Totaal 2017

5%
4%

Overzicht uitgaven:
Baobab Community 2016:
Baobab Community 2017:
Totaal:

6% 3%

51%

€ 71.701
€ 15.537
€ 87.238

31%

Sponsor a Future - Greater Accra Region /
Volta Region, Ghana - 2016 t/m heden
Scholing is een krachtig middel om de toekomstkansen van kinderen en jonge
moeders te vergroten. Daarom steunen wij hen of hun ouders/verzorgers (die
met liefde voor ze willen zorgen, maar moeite hebben om zelf schoolkosten te
betalen) middels ‘Sponsor a Future’.

In het jaar 2017:
Ontvingen 42 leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs sponsoring voor
de dekking van school- en/of medische kosten.
Konden alleenstaande moeders Sheila en Mavis zich, dankzij hun beurs, een
jaar lang zorgeloos focussen op hun opleiding bij Passion for Mother & Child
Ministry.
Kregen de leerlingen van klas 4 van de Future First Academy een jaar lang les
van hun favoriete nieuwe leraar: meneer Anokye Hope.
Startte het sponsorprogramma in de ‘Volta Home & School’ met een
maandelijkse bijdrage voor de salarissen van hun leerkrachten en benodigde
schoolmaterialen.
Werd het schoolgebouw van de ‘Volta Home & School’ gerenoveerd.

33 donateurs, 40 begunstigden.
Stroef lopende samenwerkingen met
huidige partnerorganisatie.
Container vol kleding uit Nederland is net
gearriveerd.

Twee straatkinderen worden herenigd met
hun familie.
Vier ouders vinden een baan.
Geen nieuwe toezeggingen voor een
schoolbeurs voor Mavis en Sheila.
Sponsor van het salaris van docent Anokye
Hope, Future First Academy, haakt af.
Stroef lopende samenwerking en
overbodigheid leiden tot opheffing van
steun aan de kinderen in Accra.
Start ondersteuning van de Volta Home &
School, Ve-Deme.
Meer focus op alleenstaande moeders.

Wij zijn trots op
deze moeders!

Het sponsorprogramma gaat op de schop:
Het budget is in het jaar 2017 flink overschreden.
De belofte om ieder kwartaal een persoonlijke update en magazine te
verzenden naar sponsoren blijkt een bijna onmogelijke taak.
De samenwerking met DACF, en daarmee de kind-sponsoring in
Accra, is gestopt met ingang van 2018.
Donateurs krijgen de keuze voorgelegd om met hetzelfde doel een
kind in de Volta Home & School te sponsoren.
.

Zusjes Faith en
Sabaina vinden
sinds 2017 hun
thuis in de Volta
Home

Wij feliciteren
‘Madame Pat’ en
‘Sir Isaac’ van
Volta Home &
School met de
geboorte van hun
prachtige dochter:
Anna!

UITGELICHT: DE VOLTA HOME &
SCHOOL
De Volta Home & School is een woongemeenschap en school gelegen in Ve-Deme,
een klein dorp in de Volta Region van Ghana.
Deze gemeenschap is een thuis voor ruim
zestig kinderen. De school verzorgt onderwijs
voor bijna 200 studenten.
Stichting FAFA is begin 2017 gestart met het
ondersteunen van Volta Home & School door
het schoolgebouw te renoveren. Ook ontving
dit project steun van onze maandelijkse
donateurs middels het ‘Sponsor a Future’
programma.
Wij zoeken 43 extra sponsoren zodat wij
deze school kunnen voorzien van:
voldoende boeken, schriften, schrijfmaterialen, uniformen en leerkrachten!
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UITSPLITSING CIJFERS 2017:
In het jaar 2017 is er €4.922,67 geïnvesteerd in school (gerelateerde) kosten voor
kansarme moeders en kinderen door middel van het ‘Sponsor a Future’ programma. In
de onderstaande tabel zijn de bestedingen over het jaar 2017 uitgesplitst.

Omschrijving

Bedrag

Schoolboeken, lesgeld, uniformen, e.d.

€ 1988

Eten, medische kosten, onderdak, e.d.

€ 828

Vakopleidingen voor moeders / kinderen

€ 862

Salarissen voor docenten

€ 406

Renovatie van onderwijsfaciliteiten

€ 639

Projectontwikkeling, transport- en fondsenwervingskosten

€ 199

Totaal 2017

Overzicht uitgaven 2017

€ 4923
4%
13%
40%

8%

Overzicht uitgaven:
Sponsor a Future 2016: € 10.148
Sponsor a Future 2017: € 4.923
Totaal:
€ 15.071

18%
17%

Future Leaders UCC - La-Mayfair,
Greater Accra Region, Ghana - 2016
tot heden
Het ‘Future Leaders Underprivileged Children's Centre’ is
opgericht door meneer Billa Mamud in 1998. Dit centrum biedt
basisonderwijs, vakopleidingen, en in sommige gevallen,
opvang aan kinderen en jongeren die wegens een handicap of
extreme armoede in hun huidige situatie niet de kans krijgen
om naar school te gaan.

Uitdagingen:
Het aantal kinderen dat baat heeft bij deze hulp, is vele
malen groter dan de capaciteit van de school. Er is een
wachtlijst van meer dan 100 kinderen die tot op heden niet
de kans krijgen om naar school te gaan.

Status begin 2017:
Oprichter & directeur Billa is overleden.
Fondsenwerving FAFA ligt stil.

2017 in vogelvlucht:
Er wordt een nieuwe directie aangesteld,
om het werk van Billa op te pakken.
Veel overleg met betrokken partijen.
Er komt een tijdelijke constructie voor
overbruggingsperiode.
FAFA haalt € 19.638 op.

Het huurcontract van het huidige schoolgebouw loopt ten
einde. De steeds stijgende huurprijs maakt het voor de
school steeds lastiger, al dan niet onmogelijk, om de huur
op te brengen.

Stichting FAFA werft fondsen voor dit project
om daarmee een nieuwe, permanente, locatie
voor 260 leerlingen te realiseren.

OVERLIJDEN VAN BILLA MAMUD
In 2016 komt FAFA in contact met oprichter Billa Mahmud en zijn
project. FAFA besluit de fondsenwerving voor de bouw van het nieuwe
schoolgebouw op zich te nemen.
In december 2016 komt oprichter Billa onverwachts te overlijden.
Hierdoor komt de fondsenwerving stil te liggen. Billa was een
duizendpoot die bijna onvervangbaar leek. Toch draait het project weer
als voorheen onder leiding van Billa’s vrouw Phyllis Mahmud-Ntow.

Waar staan we nu?







Het land is aangekocht.
De omheining geplaatst.
De fundering aangelegd.
De tijdelijke klaslokalen zijn in gebruik.
De bouwplannen gereed.
Er is €20.744 ingezameld.

* Doel voor 2018: officiële start van de bouw!
Nog benodigd budget: € 79.257

Resultaten 2016:
Resultaten 2017:
Particuliere schenkingen
Fondsen en subsidies
Inzamelingsacties
Crowdfunding
Totaal opgehaald:
Doel*:

€ 1.105
€ 270
€ 16.030
€ 2.361
€ 977
€ 20.743
€ 100.000

2018

Welcome to:
This building is donated by FAFA Foundation

Een schoolgebouw bestaande uit:
Veertien klaslokalen voor 260 leerlingen
Een naaiatelier voor acht moeders en tieners
Een kantoor voor de microfinanciering
Een kantoor voor het schoolhoofd
Een toiletgebouw voor de leerlingen en docenten
Een schoolplein

Onderwijs is het meest krachtige middel om
kansarme mensen te helpen in hun ontwikkeling
en kansen te geven voor de toekomst.

VRIJWILLIGERS
Verspreid over 2017 zijn twaalf internationale vrijwilligers via
FAFA naar Ghana gekomen. Tegen een vergoeding verbleven
zij twee weken tot drie maanden bij Floor & Anniek thuis of bij
lokale partnerorganisaties.
De vrijwilligers namen deel aan verschillende projecten. Ze
kregen de kans samen met de bevolking te werken en vanuit
eigen talent en inzicht bij te dragen aan de projecten en doelen
van FAFA.

UITSPLITSING CIJFERS 2017:
De totale inkomsten vanuit de vrijwilligers in 2017 zijn
€6.000. Ruim 44% van dit bedrag is ten goede gekomen
aan onze projecten, waaronder Future Leaders en het
sponsorprogramma. De gelden zijn als volgt besteed:

7%3%
46%
Verblijfskosten
Bijdrages lokale NGO's
Telefonie, internet, etc.
Transport, oriëntatie, etc.

44%

WEBSHOP
Wij verkopen Afrikaanse tassen en FAFAwenskaarten.
In 2017 is € 344 besteed aan inkoop van materialen, betaling
van de kleermaaksters, (lokale) onkosten en verzendkosten.
De kaarten en tassen brachten in 2017 samen een
bedrag van € 988 op!

Verkoop kaarten:

Verkoop tassen:

De FAFA-wenskaarten zijn verpakt in een prachtig setje van
vijf kaarten en waren te koop bij kantoorboekhandel
Alternote in Deventer en zijn nog steeds te koop in onze
webshop.

Onze populaire handgemaakte tassen van Afrikaanse
stoffen zijn gemaakt door moeders die een vaktraining tot
kleermaakster volgen op Future Leaders UCC.

De 91-jarige mevrouw Boswinkel uit Hengelo heeft de
verkoop echt tot een succes gemaakt. Zij verkocht ruim
twintig setjes kaarten!

Dankzij onze topverkopers Eva Leek, Sofia Bonde,
Geert Hamburg en Bea Heres Diddens vlogen ze dit jaar
weer als warme broodjes over de toonbank.
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ALLES OVERSTIJGENDE KOSTEN:
Stichting FAFA is een organisatie zonder winstoogmerk.
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van de inkomsten
en donaties rechtstreeks te besteden aan de projecten.
Onze teamleden werken geheel op vrijwillige basis. Zo
proberen we de ‘alles overstijgende kosten’ te
minimaliseren. Toch zijn er bepaalde uitgaven, die niet
specifiek gewijd zijn aan een project, nodig om een
organisatie draaiende te houden.
Dit jaar ligt het percentage ‘alles overstijgende kosten'
hoger dan andere jaren. Dit komt omdat we nog niet zijn
begonnen met de bouw van Future Leaders UCC. Door
deze vertraging zijn de inkomsten voor dit project
grotendeels op de bankrekening blijven staan.
Stichting FAFA heeft per 1 oktober 2015 het ANBI-status.
Om het ANBI-keurmerk te behouden wordt een
organisatie geacht de zogenaamde ‘alles overstijgende
kosten' onder de 10% te houden. Ook dit jaar heeft FAFA
aan deze eis voldaan!

Omschrijving

Bedrag

Website & kantoorartikelen

€ 349

Internet, automatiserings- & telefoniekosten

€ 664
€ 1082

Accountantskosten
Bankkosten

€ 440

Assuranties algemeen

€ 252

Projectontwikkeling, transport en fondsenwerving

€ 209

Bijzondere lasten

€ 524

Totaal 2017

€ 3520
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Nieuwe richting, nieuwe focus

2017

Een speciaal bedankje aan:
Rajko die met zijn organisatie ‘Party-Heart’ een
dance-event in Voorhout organiseerde, met een
overweldigend resultaat!
Het koor en solisten onder leiding van Sandra de
Bruin, de coverband Bad Shoes, de vrijwillige
taartenbakkers en het enthousiaste publiek die
samen zorgden voor de benefietmiddag in
Walhalla, Deventer.
Martin en Bea, de oom en tante van Anniek, die
met hun kerk ‘de Levensbron’ in Ridderkerk op
diverse manieren geld inzamelden.
Maarten van Café Glas in Lood in Deventer die
een Afrika Pubquiz organiseerde.
Hermien die op de kerstmarkt zelfgebreide
sjaals verkocht.
Andy die haar verjaardagsgeld doneerde.
En verder natuurlijk alle mensen die zich al dan
niet anoniem ingezet hebben voor de stichting!
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Wat je (niet meer) van ons kunt ver wachten in 2018:
De bouw van Future Leaders UCC
We hebben al een mooie som geld
opgehaald, maar het streefbedrag is
nog niet bereikt. Dus gaan wij verder
met geld inzamelen.
We gaan zorgen dat het schoolgebouw
er komt, maar laten de uitvoering over
aan een andere partij.

Sponsor a Future: ‘Volta’.
Met ingang van 2018 sponsoren wij
uitsluitend de ‘Volta Home & School’.
Het sponsorprogramma is versimpeld.
Donateurs kunnen zelf een update
van hun sponsorkind en/of moeder
aanvragen per mail, Facebook of
WhatsApp.

Wat kun je niet meer verwachten?

Wij zullen geen vrijwilligers meer
bemiddelen bij externe partijen.
Weeshuizen zijn omstreden.
Kinderen functioneren beter in kleine
gezinsvervangende woonunits dan in
grote instellingen met steeds
wisselende verzorgers. Wij zullen
ons alleen nog maar richten op
onderwijs.

Zin om Team FAFA in 2018 te helpen? Of heb je nog vragen?
Bel gerust Floor (+316 404 041 14) of Anniek (+316 181 836 99 ).

Missie en visie:
Stichting Floor & Anniek For Africa is een jonge organisatie met als doel
een 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 het toekomstperspectief van kansarme mensen in Ghana.

Algemene gegevens:
Naam:
Stichting Floor & Anniek For Africa
Adres:
Arnold Moonenstraat 10
Postcode:
7412 DS
Vestigingsplaats:
Deventer
Email-adres:
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
Bestuur:
René van Keulen, Bea Heres Diddens,
Gerda Bodewitz en Yella Vernooij

Stichting Floor & Anniek for Africa
Pag. 21 van 21

