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Beste lezer,
We trappen het jaar 2022 af met een daverende start; een bezoek aan onze vier
projectpartners in Ghana.

In de Volta bespreken we familieherenigingen. Onze partner en wijzelf melden ons
aan voor een training over dit thema van Better Care Netwerk Nederland.
We bezoeken Hussein in Larabanga. Hij laat ons de bouw van de toiletten zien. Ook
ontmoeten we Hamidu, het nieuwe schoolhoofd van de Bambenninye school.
In Accra bezoeken we de bouwgrond voor de Passion vakschool. We bestelling
nieuwe tassen en schorten bij het naaiatelier. Binnen no-time zijn ze uitverkocht.
We bezoeken Future Leaders, stemmen plannen voor het jaar af en kopen laptops
voor de school. Ook bezoeken we Titti en Erica op de universiteit.

Een bewogen jaar! Wij ontvingen € 175.936,- aan donaties en inkomsten van
inzamelingsacties. Hiermee kregen wij o.a. het volgende voor elkaar:

● Bambenninye School: Renovatie gasthuis, bouw toiletten en waterput
● Billa Mahmud Future Leaders School: Schoolplein en laptops voor ICT-lessen
● Volta Home & School: Waterput, houtshop en gezinshereniging vier kinderen
● Passion vakschool: Bouw casco van de begane grond van het educatiecentrum
● Sponsor a future: Titti en Erica op de universiteit

In dit verslag vertellen wij over onze activiteiten en resultaten van 2022. Wij zijn super
trots op wat we bereiken samen met onze partners en donateurs.
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

Floor Hamburg & Anniek van Keulen
Stichting Floor & Anniek For Africa  - Stichting FAFA
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Financieel Jaaroverzicht
Met trots presenteren wij de jaarcijfers van het jaar 2022. Voor verdere informatie over onze
inkomsten en uitgaven verwijzen wij u naar onze jaarrekening.

Inkomsten 2020 2021 2022

Startsaldo boekjaar € 831 € 10.051 € 77.847

Inkomsten fondsenwerving & subsidies € 74.476 € 119.297 € 171.973

Inkomsten particulier en donateurs € 4.632 € 5.948 € 2.911

Inkomsten webshop en inzamelingsacties € 587 € 723 € 1.052

Totale inkomsten € 79.695 € 125.968 € 175.936

Uitgaven 2020 2021 2022

Besteed aan overige € 550 € 1.091 € 2.266

Besteed aan projecten € 69.925 € 57.081 € 151.564

Totale uitgaven € 70.475 € 58.172 € 153.830

Eindsaldo boekjaar € 10.948 € 77.847 * € 99.954

* Toelichting eindsaldo: wij eindigen de afgelopen boekjaren met een relatief hoog eindsaldo.
De reden hiervoor is dat we voor grote bouwprojecten geld moeten reserveren en per
bouwfase uitgeven. Het restsaldo is dus gereserveerd. Zie pagina 15 voor de begroting 2023.
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Onze partners
In 2022 hebben we ons weer ingezet voor kinderen en alleenstaande moeders
in Ghana (West-Afrika). Dit doen wij in samenwerking met vier stichtingen.
Zie op de kaart hiernaast de locaties van deze vier partners.

Volta Home & School
Locatie: Ve-Deme, Volta Regio in Ghana

Billa Mahmud Future Leaders School
Locatie: La-Mayfair District, Accra in Ghana

Passion for Mother & Child vakschool
Locatie: Klagon District, Accra in Ghana

Bambeninnye School & Gasthuis
Locatie: Larabanga, West Gonja District in Ghana
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Volta Home & School

Deze partner biedt onderwijs en opvang aan kinderen en gehandicapten. Het
project werft eigen inkomsten door o.a. hun boerderij en bakkerij. De school is
toegankelijk voor elk kind, ongeacht de economische situatie van hun familie. In de
opvang wonen pleegkinderen en de familie Annabi als één gemeenschap samen.

Hoogtepunten 2022: Volta Home & School
We hebben € 14.093,- besteed aan dit project en samen het volgende bereikt:

- Waterput bij de landbouwgrond voor een betere oogst
- Gehoorapparaten voor Patience en James
- Opzet van houtshop voor trainen tienerjongens in houtbewerking
- Nieuwe schoolbanken en feestelijke kerstviering voor de leerlingen
- Gezinshereniging: vier kinderen uit de opvang wonen weer bij hun moeder

Plannen met deze partner in 2023
Toegankelijk onderwijs: Schoolbus om plattelandskinderen op te halen, bouw van
een toiletgebouw, overkapping voor lessen aan kleuters, sportfaciliteiten,
schoolbanken en extra leermiddelen. Zo wordt de school toegankelijker voor (meer)
leerlingen.

Van tehuis naar huis: Gezinshereniging van meer ‘wees’-kinderen. Wereldwijd
leven veel kinderen onnodig (wegens armoede) in opvanghuizen. Elk kind verdient
het om in een gezin op te groeien. Wij brengen kinderen terug naar hun familie.

Zeepshop: Rebecca gaat samen met ouders zeep maken en verkopen. Ouders
hebben zo eigen inkomsten om zelf voor hun kind(eren) te zorgen.
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Billa Mahmud Future Leaders School

Deze school richt zich in het speciaal op het onderwijzen van kinderen uit
achterstandsgezinnen. Door sommige leerlingen vrij van betaling op de school toe
te laten, kunnen zelfs kinderen uit de allerarmste gezinnen bij dit project basis- en
middelbaar onderwijs volgen.

De school is toegankelijk voor elk kind. Ongeacht de economische situatie
van hun familie. Middels bijlessen worden leerachterstanden, bijvoorbeeld van
kinderen die pas vanaf een latere leeftijd op school zitten, weggewerkt.

Hoogtepunten 2022: Future Leaders school
We hebben € 42.568,- besteed aan dit project en samen het volgende bereikt:

- Laptops voor ICT-lessen
- Een grond- en waterkering naast de grote goot, de plek waar de omheining

van het schoolterrein komt. Dit was nodig om verzakking te voorkomen
- Aanleg van het schoolplein. Bij regen veranderde het terrein in een

modderpoel en werden de kinderen allemaal vies
- Kerstpakketten voor de docenten

Plannen met deze partner in 2023
Help Future Leaders verder: Wij gaan helpen met de aanleg van een waterput
met een zout water filter op zonne-energie voor lagere maandlasten. En een
omheining rondom het schoolterrein zodat kinderen niet in de goot kunnen vallen.
Ook zijn er extra schoolbanken en kasten nodig wegens groei van het aantal
leerlingen.
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Passion for Mother & Child vakschool

Deze partner richt zich op het ondersteunen van alleenstaande moeders die met hun
kind op straat leven. De vakschool biedt deze vrouwen een 2-jarige beroepstraining
voor: kleermaakster, kapster of cateraar. Dankzij hun opleiding en morele steun
krijgen zij (weer) grip op hun leven en verlaten zij de situatie van uitzichtloze
armoede.

Met oprichtster Madame Addo en haar team werken wij aan de realisatie van een
nieuw trainingscentrum. Deze nieuwe school heeft straks ruimte voor 100 moeders.
Op deze permanente en ruimere locatie kan Alberta nóg meer vrouwen helpen hun
leven op de rit te krijgen.

Hoogtepunten 2022: Passion vakschool
We hebben € 84.335,- besteed aan dit project en samen het volgende bereikt:

- Bouw casco begane grond van het trainingscentrum / winkeltjes
(ruwbouw gereed, dus nu zijn alleen nog de afwerkingen nodig)

- Schoolmaterialen & inventaris besteld

Plannen met deze partner in 2023
Projectfase 1 & 2: De bouw van de begane grond en winkeltjes duurt langer dan
verwacht. Wegens diverse redenen is de uitvoering vertraagd. Naar verwachting is
begin 2023 de bouw klaar. Dan kan de school ingericht worden! In de winkeltjes
kunnen studenten straks stage lopen en zo zorgen voor inkomsten voor het project.

Projectfase 3: We hopen dit jaar ook de bouw van de 1e verdieping af te ronden.
Hier zamelen wij geld voor in. Daarna richten we de school en het terrein in.
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Passion vakschool: bouwfase 1 & 2
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Passion vakschool: foto’s bouwfase 1 & 2

Ondersteuning 1e verdiepingsvloer Storten 1e verdiepingsvloer

Opmetselen gevels
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Bambenninye School & Gasthuis

Dit project bestaat uit een gasthuis en een basisschool. Door toeristen die in het
gasthuis verblijven, verwerft Hussein inkomsten waarmee hij 300 kinderen uit
Larabanga naar school helpt.

De ouders van leerlingen zijn veelal loonwerkers en vaak ongeschoold. Ze hebben
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom vraagt Hussein geen
schoolgeld. Leraren werken tegen een vrijwilligersvergoeding.

Hoogtepunten 2022: Bambenninye school
We hebben dit jaar € 7.367,- besteed aan dit project. Met dit bedrag plus de
bijdrage van december 2021 hebben we het volgende bereikt:

- Training van docenten (zie hiernaast het enthousiaste team →)
- Eindejaars bijdrage alle Ghanese stafleden
- Afronding projectfase 1 ‘Help de jeugd Larabanga’:

❖ Bouw toiletgebouw met 4 toiletten
❖ Aankoop naaimachines voor naailessen
❖ Renovatie van twee kamers in het gasthuis (voor hogere inkomsten)
❖ Aanschaf van schoolboeken en lesmaterialen
❖ Aanschaf extra schoolbanken
❖ Aanbrengen waterput met zonnepanelen voor het hele dorp

Plannen met deze partner in 2023
Projectfase 2 ‘Help de jeugd in Larabanga’: Wij gaan dit jaar drie extra
klaslokalen en een kantoor bouwen en inrichten. Begin 2023 wordt gestart met de
bouw. Ook gaan we het schoolplein voorzien van leuke speeltoestellen!
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Bambenninye: fotoverslag projectfase 1
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Bambenninye: impressie bouwfase 2

Een van de schoolgebouwen was in dusdanig slechte staat, dat deze niet meer
gebruikt kon worden. Daarom is het in 2022 gesloopt! (→)

De school heeft deze ruimte wel nodig! Daarom gaan we ter vervanging een extra
schoolblok bouwen, met 3 klaslokalen en 1 kantoor!
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Sponsor a Future 2022
Met het sponsorprogramma helpen wij kinderen en alleenstaande moeders
met school- en/of medische kosten. Wij sponsoren sommige leerlingen in
de Volta school door bij te dragen aan de lerarensalarissen. Ook helpen wij
enkele individuen die wij kennen via onze projectpartners.

Deze personen ontvingen een bijdrage uit het sponsorprogramma:

- 8 leerlingen aan de Volta School.
- Erica, oud leerling Future Leaders, kreeg een laptop en collegegeld

voor haar studie aan de Universiteit van Accra.
- Titti, oud leerling Bambenninye school, ontving collegegeld en een

vergoeding voor haar hostel op de Universiteit van Accra.

Inzamelingsacties en webshop
Dankzij Kleurrijk Deventer en tal van vrijwilligers halen wij geld op tijdens
het Multicultureel festival in Deventer. Met de verkoop van zelfgebakken
taarten en Afrikaanse spullen halen we donaties op.

Ook verkopen we in 2022 weer veel tassen en keukenschorten. Allemaal
handgemaakt door de studenten van de Passion Vakschool.

Onze trouwe verkoopster van kaarten en tassen, Jitty Boswinkel, is helaas
in 2022 overleden. Dank voor al je hulp Jitty 🌹❤. Rust zacht!
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Begroting 2023
Per projectpartner las u over onze plannen voor 2023. Hieronder de financiële stand en begroting.

Project Eindsaldo
2022

Uitgaven
2023

Toegezegd
2023

Te werven
2023

Algemeen en overig € 3.679 € 5.000 € 2.500 € 0

Future Leaders School
- Extra schoolbanken
- Omheining van het terrein
- Waterput en zonnepanelen

€ 1.457 € 45.225 € 13.500 € 30.268

Sponsor a Future
- Ondersteuning o.a. Titti, Erica

€ 1.347 € 3.000 € 2.500 € 0

Volta Home & School
- Gezinnen herenigen
- Toegankelijkheid onderwijs

verbeteren
- Toiletgebouw voor de school
- Zeepshop opzetten

€ 2.763 € 74.250 € 20.000 € 51.487

Passion vakschool
- Bouw & inrichting gehele

vakschool + winkeltjes
- Inrichten van het schoolterrein
- Aanschaf extra lesmaterialen

€ 42.534 € 154.954 € 50.000 € 62.420

Bambenninye School
- Bouw en inrichting 3 klaslokalen
- Speeltoestellen

€ 48.174 € 67.500 € 20.500 € 0

Totaal € 99.954 € 349.929 € 109.000 € 144.174
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Afsluiting
Dankwoord:
We zijn dankbaar voor alle steun die onze stichting in 2022 ontving. We zijn beretrots
op de resultaten die wij hebben bereikt! Op naar een nieuw en succesvol jaar. We kijken
in elk geval uit naar de oplevering van de Passion & Bambenninye scholen in 2023.

Missie en visie:
Stichting Floor & Anniek For Africa is een 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 (Stichting FAFA)
Adres: Arnold Moonenstraat 10, 7412 DS te Deventer
E-mailadres: 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

Contactpersoon: Anniek van Keulen - 06-18183699
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