
JAARVERSLAG

2021

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

Bijna al het geld om het 
Bambenninye project 
volledig uit te voeren!

Wij helpen de Volta Home & 
School met klaslokalen en 

landbouwgrond.

Wij zoeken en vinden 
partners voor de Passion 

vakschool.



Beste lezer,
Na 1,5 jaar brachten we in augustus 2021 eindelijk weer een bezoek aan 
Ghana. Geweldig om weer een kijkje te kunnen nemen bij de projecten. 
Bij aankomst in Volta verwelkomen de kinderen ons met feestelijk 
Afrikaans gedrum en gedans. In Larabanga bezochten we Hussein en 
spraken we de plannen door. In Accra brengen we een bezoek aan de 
bouwgrond voor de Passion vakschool en ontmoeten we Phyllis’ 
pasgeboren tweeling. Wat een avonturen! 

In 2021 heeft FAFA een bedrag van €125.968,- aan inkomsten 
ontvangen. In dit jaarverslag vertellen wij over de highlights van 2021. Wat 
hebben we veel moois mogen doen en beleven. Met de volgende 
resultaten als ultieme hoogtepunten: 

Volta Home: de bouw van 3 extra klaslokalen is klaar en de operatie 
voor Yao vond (eindelijk) plaats! 
Passion vakschool: de omheining is klaar en er zijn genoeg partners 
om fase 1 te starten! 
Bambenninye School: het naaiattelier is ingericht en we hebben 
bijna al het geld binnen voor de school, waterput, toiletten, etc.! 

Super trots zijn we op deze resultaten. We zijn enthousiast om nóg meer 
te betekenen voor kinderen en alleenstaande moeders in Ghana. In dit 
jaarverslag delen we onze plannen voor 2022 met de bijbehorende 
begroting. 

Een globaal overzicht van onze plannen voor het komende jaar: 

Passion vakschool: winkeltjes en begane grond realiseren
Bambenninye project: waterput, toiletten en een school bouwen 
Volta Home: enkele verbeteringen en ‘van tehuis naar thuis’ ♥ 

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 2021. 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Inkomsten 2019 2020 2021

Startsaldo boekjaar € 47515 € 831 € 10051

Fondsenwerving & subsidies € 103350 € 74476 € 119297

Particuliere donaties en donateurs € 2557 € 4632 € 5948

Webshop en inzamlingsacties € 626 € 587 € 723

Totale inkomsten € 106533 € 79695 € 125968

Bestedingen 2019 2020 2021

Besteed aan overige € 318 € 550 € 1091

Besteed aan projecten € 152898 € 69925 € 57081

Totale bestedingen € 153216 € 70475 € 58172

Eindsaldo boekjaar (in kas) € 831 € 10051 € 77847



ONZE PROJECTEN
In het 2021 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 2020

Bambeninnye School & Gasthuis
Locatie: Larabanga, Nothern Region of Ghana
Looptijd: Juli 2020 t/m heden

Passion for Mother & Child
Locatie: Klagon, Greater Accra Region
Looptijd: Juli 2016 t/m heden
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Volta Home & School - Ve-Deme, Volta Regin

Het project in het kort - Wat doet Volta home, school en 
boerderij?

De Volta Home biedt opvang en onderwijs aan kinderen zonder ouders en 
kansarme kinderen uit de omgeving. In de opvang wonen pleegkinderen, 
gehandicapte kinderen en de familie Annabi als één gemeenschap samen. 

Bezoek aan de Volta

Het was een feestje om te zien hoeveel dit project is verbeterd! De 
slaapkamers waren gevuld met bedden en er zaten muggennetten voor de 
kozijnen. De school had een nieuw waterdicht dak. De bibliotheek stond 
vol met boeken en de wc’s hadden weer deuren. Er stonden 
speeltoestellen op het terrein. 

Het project wenste financieel onafhankelijk te worden van doorlopende 
donaties. In 2020 hielpen wij bij de opbouw van een boerderij, waarmee 
het project inkomsten verwerft. Emmanuel liet ons de kippen, varkens, 
geiten en schapen zien. Waarmee ze eieren en vlees verkrijgen. 

Ook bracht hij ons mee naar de landbouwgronden. Het land is veel groter 
dan dat het op de filmpjes en foto's lijkt! Er wordt maïs, cassave, plantain 
(bakbanaan), yams en palmnoten verbouwd. Super gaaf om te zien. 
Helaas heeft het nog nauwelijks geregend. Waardoor vooral blijven de 
mais plantjes klein blijven. 

2021 in een vogelvlucht
- Operatie Yao en een bril voor Deborah
- Afronding klaslokalen en bouw van een extra slaapzaal
- Aanschaf extra boerderij grond met palmen
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Hoogtepunten van dit jaar

Uitbreiding boerderij: We kochten een extra boerderij grond met daarop palmen, 
waarvan wijn, olie en soep gemaakt kan worden. 
Afbouw lokalen: We zijn bijna klaar met de afbouw van de 3 lokalen voor de 
kleuters. Zodat de lessen niet langer buiten gegeven hoeven te worden. 
Bouw extra slaapzaal: We bouwden een extra slaapkamer voor de kleine 
jongens, zodat zij niet bij de oudere meiden hoeven te slapen.
Zorgverzekeringen: Alle kinderen hebben weer een zorgverzekering!

Resultaat 

We hebben een totaal bedrag van € 8.649 besteed aan dit project.

Plannen Volta 2022

Door een tekort aan regenval viel de oogst in 2021 tegen. Daarom gaan we in 
2022 een waterput slaan, zodat de oogst niet langer afhankelijk is van regen. De 
put mag ook door boeren uit de omgeving gebruikt worden, wat ook hun oogst zal 
verbeteren.

We gaan voor Patience gehoorapparaten kopen, die zij hard nodig heeft. We 
zorgen alle dat bewoners van de Volta Home een nieuwe zorgverzekeringen 
krijgen. We laten extra schoolbanken maken voor de nieuwe klaslokalen.

De 17-jarige Deborah is blij met 
haar nieuwe bril! 
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Van tehuis naar thuis 
Een ander belangrijk doel voor 2022 is de start van familiehereniging. Daar waar 
mogelijk is het het beste voor een kind om bij familieleden op te groeien.

In de opvang wonen kinderen van alleenstaande ouders. Dit betreft 21 kinderen uit 8 
één-ouder-gezinnen. Deze alleenstaande ouders kunnen in hun huidige situatie niet 
goed voor hun kind(eren) zorgen. Zij hebben hulp nodig. 

Emmanuel gaat per ouder inventariseren welke hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
in de vorm van vakopleidingen aan werkloze ouders, financiële steun voor de 
gezinnen of hulp bij het vinden van kinderdagopvang. Samen met projectcoördinator 
Emmanuel gaan we zorgen dat van deze groep zoveel mogelijk kinderen terug naar 
huis kunnen. 

De operatie van Yao

Het ziekenhuis waar Yao in April 2020 zijn intake had, 
voor de operatie aan zijn voeren, kon vanwege 
achterstanden van de COVID-19 crisis de behandeling 
ook in 2021 nog niet uitvoeren. 

Na aandringen van Emmanuel heeft het ziekenhuis 
een doorverwijzing voor Yao geregeld. In Augustus 
2021 kon Yao voor zijn behandeling terecht in het 
Bator Hospital. Deze kliniek is gelegen in het Zuiden 
van de Volta Region, en ligt op 5 uur rijden vanaf het 
opvanghuis. 

Spijtig dat het jongetje lang heeft moeten wachten op 
deze hulp, maar fijn dat het nu achter de rug is. Ook 
gaf Yao tijdens ons bezoek aan dat lopen nu niet meer 
pijnlijk is voor hem.  

Floor & Yao 08/2019 - vóór de operatie Floor & Yao 08/2021 - na de operatie 
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Billa Mahmud Future Leaders Memorial 
School - La-Mayfair Greater Accra Region

Het project in het kort - Wat doet Future Leaders? 

De Billa Mahmud Memorial Future Leaders School is speciaal gericht op 
kinderen uit de vissersdorpen en sloppenwijken. Door ze vrij van betaling 
op de school toe te laten, krijgen ze een kans die ze zonder de hulp van 
dit project niet zouden krijgen: basisonderwijs volgen.

De school is weer open en het project loopt goed!

In 2019 leverden wij een nieuw schoolgebouw op voor dit project. In 2021 
bezochten wij de school en directrice Phyllis, kersverse moeder van een 
pasgeboren tweeling. Het gebouw zag er netjes uit en het project loopt op 
rolletjes. De school is weer open. Wegens de pandemie mochten 
leerlingen lang niet naar school. Gelukkig heeft de school haar deuren 
weer mogen openen. Wel gelden er voor leerlingen nog extra hygiëne 
maatregelen. Phyllis heeft zeep en extra wastafels neergezet.

Plannen Future Leaders UCC in 2021 

Het gebouw is nog steeds in goede staat. Het wordt goed onderhouden en 
de school draait zelfstandig. Op de gangen hangen briefjes voor de 
leerlingen: “houd de gangen schoon”. Zo te zien gebeurt dat goed. Wij 
hebben voor het jaar 2022 (nog) geen plannen voor dit project.

Pag. 9 van 17

2021 in een vogelvlucht
Projectbezoek in Augustus 2021
Schoolgebouw is in goede staat 
Directrice Phyllis opnieuw moeder geworden  
School weer open 



Passion for Mother & Child Vakschool - 
Klagon, Greater Accra Region

Het project in het kort - Wat doet Passion for mother & child? 

Vakopleidingen voor alleenstaande, hulpbehoevende moeders in Accra, 
Ghana. Oprichtster Alberta en haar team helpen alleenstaande moeders en 
hulpbehoevende vrouwen door middel van het verzorgen van opleidingen tot 
kapster, cateraar of kleermaakster. 

Met het helpen van de moeders, worden ook hun kinderen geholpen. De 
vrouwen worden (weer) financieel zelfstandig, kunnen na de opleiding 
waardig werk doen en hun kinderen een betere toekomst bieden.  

Wij willen dat dit project een permanente en ruimere locatie krijgt. Zo kan 
Alberta nóg meer vrouwen helpen hun leven (weer) op de rit te krijgen. 

Ons bezoek aan de Passion Vakschool 

Het gebouw wat Alberta eerst huurde, is er niet meer. De lessen van de 
vakschool zijn ondergebracht op verschillende plekken. Het is prima als 
tijdelijke oplossing, maar dat er nu geen schoolgebouw is geeft ons extra 
motivatie om er een permanent gebouw neer te zetten. 

2021 in een vogelvlucht 

Partners gevonden voor projectfase 1 
Omheining en hek bouwgrond 
In afwachting van bouwvergunning 
In totaal € 20474 besteed aan dit project
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De meiden die de kappers training volgen nu lessen in de kapsalon 
van Beatrice, een van de leraressen van de school. Floor & Anniek 
mochten ook in de kappersstoel zitten. Na een zit van 5 uur (!) 
verlieten we de salon met een heleboel vlechtjes in hun haar. 

De naailessen zijn ondergebracht in een tijdelijk klaslokaal naast de 
winkel van Cynthia, ook een lerares. Het is er erg krap, maar wel erg 
gezellig. Ook een bezoek aan de bouwgrond kon niet ontbreken in 
onze reisplanning. Een mooie ruimte locatie voor de winkeltjes en 
school! 

Omheining  

We hebben in 2021 de bouwgrond gezien. Alberta had op eigen 
initiatief het land laten omheinen. Helaas is er een voertuig tegenaan 
gereden en moest de muur opnieuw gebouwd worden. Ook is er een 
toegangspoort met het logo ‘Passion for Mother & Child’ geplaatst.

Plannen 2022
We hebben onze plannen in 3 fases verdeeld. 

Fase 1 Winkeltjes: Een kapsalon, naaiatelier, bakkerij. Deze 
komen er als stageplaats & inkomstenbron voor de school.  
Schoolmaterialen: Voldoende naaimachines, ovens, föhns, etc
Fase 2 Begane grond vakschool: Een school met ruimte voor 
100 alleenstaande moeders. 
Fase 3 Eerste verdieping vakschool met: Opvangfaciliteiten: 
Slaapplaatsen voor 12 dakloze moeders en hun kinderen.

Fase 1 is inmiddels gefinancierd. We gaan de bouw en inrichting van 
de winkeltjes in 2022 volledig afronden. Nu wachten we nog op de 
benodigde vergunningen. Ook hopen we voor fase 2 & 3 in 2022 
nieuwe (voldoende) partners te vinden én te starten met de bouw. 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Bambeninnye school & gasthuis - 
Larabanga, Savannah Region

Het project in het kort - Wat doet het Bambenninye project? 

Basisonderwijs voor 300 kinderen in Larabanga. Dit 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. 

Hussein Salia is de oprichter. Hij helpt de kinderen met basisonderwijs. Dit 
bekostigt hij met de inkomsten van zijn gasthuis. Zijn vrouw Bilau traint 
enkele tieners tot kleermaker. 

Samen met Hussein maakte Stichting FAFA plannen om het project verder 
te helpen. We gaan het oude schoolgebouw vervangen door een veilige, 
nieuwe school. We bouwen toiletten voor de kinderen en leraren. We 
slaan een waterput om de kinderen en de inwoners van het dorp toegang 
te geven tot water. We gaan zorgen voor meer lesmaterialen, zoals 
boeken en naaimachines, zodat de kwaliteit van het onderwijs kan 
verbeteren.

Ons bezoek aan Bambenninye School en Gasthuis

Het was een lange reis van 16 uur (in een lekkende bus!) voor Anniek 
naar het project van Hussein. Het was fijn om face-to-face te praten en de 
plannen samen goed door te spreken.

Het was fijn om te zien dat toerisme in de regio krabbelt langzaam weer 
wat op. Toch heeft het gasthuis nog steeds minder gasten dan voorheen. 
Anniek kon zien dat de familie het financieel moeilijk had. FAFA besluit 
nogmaals ‘Corona Steun’ te geven aan de familie/de school. 

We komen samen tot het idee om twee hotelkamers van het gasthuis 
luxer in te richten en te voorzien van airconditioning, zodat het gasthuis 
hier meer inkomsten mee kan verkrijgen.
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Het naaiatelier van Bilau

Het naaiatelier wordt gerund door Bilau is klaar! Bilau geeft naailessen 
aan enkele tieners uit het dorp. Zij en haar leerlingen zijn dolgelukkig met 
hun nieuwe naaimachines en stoffen.

Plannen 2022

We gaan ons in 2022 richten op de bouwuitvoering. Voor onze plannen werken we o.a. samen met Wilde Ganzen. We hebben de eerste termijn 
overgemaakt. En starten begin 2022 met de bouw van het toiletblok, de aankoop van lesmaterialen, het slaan van de waterput en een renovatie voor 
het gasthuis. We hopen ook in 2022 de financiering sluitend te krijgen en ook de klaslokalen te kunnen gaan bouwen. 

2021 in een vogelvlucht 

Bijna voldoende partners gevonden voor onze plannen 
Laptop gekocht voor Hussein  
Naaiatelier opgezet voor de leerlingen van Baillahu 
In totaal € 26003 besteed aan dit project
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Sponsor a Future 

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 locaties in Ghana.

Dankzij trouwe donateurs kunnen wij diverse kinderen en jonge moeders helpen met gerichte 
steun. Aan liefde en motivatie komen zij vaak niet te kort, 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.

Wij koppelen 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  

2021 in een vogelvlucht 
Covid-19 steun aan familie Salia 
Goed onderwijs voor de kinderen in Volta 
In totaal € 1956 besteed aan dit project
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BEGROTING 2022
In onderstaande tabel geven wij per project onze schatting weer van de te maken kosten en de 
verwachte inkomsten voor het jaar 2022.


Project / onderdeel Inkomsten Uitgaven

Passion vakschool € 100000 € 95000

Volta Home & school € 25000 € 31000

Bambenninye school & gasthuis € 10000 € 55000

Sponsor a Future € 1700 € 1700

Overige € 1300 € 2300

Totaal € 138000 € 185000
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Ook in 2021 hebben we tassen en 
keukenschorten verkocht. Dankzij de 

hulp van o.a. Jitty, Henny, Bea en Geert 
gingen ze weer als warme broodjes over 
de toonbank! Ze waren binnen no-time 
uitverkocht. We hebben ook gedoneerde 

items verkocht, waaronder een 
keyboard en tweedehands kleding.



Toelichting bij begroting 2022 

Passion for Mother & Child vakschool

In 2021 hebben we ruim voldoende geld ontvangen om fase 1 in 2022 te 
gaan uitvoeren. Ons streven is om ook voor de 2e en 3e fase een groot 
deel in te zamelen en hopelijk ook een start te maken met de uitvoering.

Bambenninye school & gasthuis

De fondsenwerving is in 2021 zeer spoedig verlopen. Met de reeds 
ingezamelde gelden plus het laatste restbedrag van de begroting, 
verwachten wij in 2022 hele project uit te voeren: klaslokalen, waterput, 
renovatie gastenverblijf, leermaterialen en het toiletblok. 

Volta Home & school & boerderij

We gaan de familiehereniging in gang zetten. Deze inkomsten en uitgaven 
verwachten we hier voor te gaan doen in 2022. Zodra de plannen zijn 
gemaakt zullen we gaan starten met het vinden van partners 
(fondsenwerving). De overige uitgaven zijn voor het gehoorapparaat voor 
Patience, zorgverzekeringen en de waterput. 

Sponsor a Future

We verwachten dezelfde inkomsten en hogere uitgaven te hebben dan die 
van 2021. 

Overige

In een onzekere tijd (de pandemie) zijn overige kosten niet ondenkbaar. 
We verwachten weer overige inkomsten en uitgaven te hebben in 2022.
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Stichting Floor & Anniek for Africa

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: 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
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