
 Stichting FAFA september 2022 

 Nieuwsbrief Stichting FAFA - September 2022 

 Met dit verslag brengen we u op de hoogte van hoe het ervoor staat bij onze vier projecten 
 in Ghana. Afgelopen augustus bezochten we ze allemaal. Een bijzondere reis, want dit keer 
 hadden we ons bestuurslid Bea Heres Diddens mee. 

 We zijn trots op onze partners. Wat leveren ze een geweldig werk! En wat zijn we blij met u 
 als sponsor ❤ 

 In Ghana is het op het moment niet makkelijk. Er is extreem veel inflatie. Hier heeft de 
 gehele bevolking last van, inclusief onze partners en de doelgroep. Producten, 
 bouwmaterialen, eten, accommodatie, alles is een heel stuk duurder geworden en ook is het 
 soms moeilijk om alles uit te voeren wat we gebudgetteerd hebben. 

 Toch hebben we sinds de afgelopen keer weer heel wat bereikt. Met grote dank aan uw 
 hulp! 

 Veel leesplezier gewenst. 

 Floor & Anniek For Africa 

 PS: Nog een leuk nieuwtje: Sinds september studeert een van de kinderen aan de 
 Universiteit van Accra in Ghana! Wat zijn wij trots op deze doorzetter! 

 Inhoudsopgave: 

 1.  Passion For Mother & Child - Vakschool voor alleenstaande moeders 
 Locatie: Accra, Ghana 

 2.  Bambenninye Community School - Basis- en vakschool met gasthuis 
 Locatie: Larabanga, Ghana 

 3.  Billa Mahmud Memorial Future Leaders School - Basisschool 
 Locatie: Accra, Ghana 

 4.  Volta Home & School - Kindertehuis en basisschool met boerderij 
 Locatie: Ve-Deme, Ghana 
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 Passion For Mother & Child - Vakschool voor alleenstaande moeders 
 Dit project richt zich op alleenstaande moeders die veelal met hun kind op straat leven. De 
 moeders ontvangen beroepstrainingen en morele steun. Zo krijgen zij grip op hun leven en 
 verlaten zij de situatie van uitzichtloze armoede. 

 Samen met oprichtster Madame Addo en haar team maken wij in 2020 plannen voor de 
 bouw van een nieuw trainingscentrum. Met ruimte voor 100 moeders. Zij koopt hiervoor een 
 stuk land, waar wij de nieuwe school gaan bouwen. 

 Ons eerste bezoek aan de bouw 
 De bouw van begane grond van de vakschool en winkeltjes is de 2e week van juli gestart. 
 De gelden voor de bouw en inrichting zijn geworven en de uitvoering is in volle gang. 

 15 Augustus was het zover. Samen met Madame Addo, haar team en de aannemer we 
 bezochten zelf voor het eerst de bouwplaats. De fundering is gereed, de begane grond vloer 
 is gestort en er wordt gewerkt aan de wapening voor de kolommen. 

 Floor, Anniek, Alberta en Daniel op 
 de bouwplaats. 

 Anniek en de aannemer nemen de bouwtekeningen samen door.  Tot op heden loopt de 
 bouw volgens planning. De oplevering staat gepland voor november 2022. 

 2 



 Stichting FAFA september 2022 

 Verjaardagstaart 
 De dag van ons bouwbezoek, was ook Floors verjaardag. En een hele bijzondere! De 
 dames van cateringsopleiding van de Passion Vakschool verrasten Floor met een heerlijke 
 verjaardagstaart. Waar we samen met Phyllis (Directrice Future Leaders) en haar gezin van 
 hebben gesmuld. 

 Toch direct het evenementen centrum meenemen. 
 Op advies van de aannemer worden de 2 extra lokalen/evenementencentrum onderdeel van 
 het hoofdgebouw. De ruwbouw van de lokalen wordt voor zover mogelijk meegenomen met 
 de huidige bouwwerkzaamheden. De aannemer gaat de kosten voorschieten. Terwijl wij en 
 PMCM zoeken naar de benodigde gelden. 

 De aannemer geeft aan dat het niet wenselijk is de fundering uit 2 delen te maken. 
 Daarnaast doet graven naast een reeds gerealiseerde fundering de kwaliteit niet ten goede. 
 En zou het benodigde materieel twee keer aan- en afgevoerd moeten worden. We besloten 
 ons aan te sluiten bij de redenatie van de aannemer. En hopen de gelden snel te werven. 

 Bouwbezoek 2 en 3 
 Net voor ons vertrek uit Ghana hebben we nog een keer de bouwplaats bezocht. Dit keer 
 met Nana ons contactpersoon van de bouw. In de weekenden bezoekt hij de bouwplaats 
 samen met de aannemer. Inmiddels wordt gewerkt aan de bovenbouw. Dat gaat in een rap 
 tempo. 
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 Inflatie en prijsstijgingen 
 De kosten voor bouwmaterialen zijn in Ghana sterk gestegen, net als in Nederland. Ook is 
 de waarde van de Ghanese Cedi gedaald. We hebben moeten stoeien om projectfase 1 & 2 
 binnen budget uit te kunnen voeren. Maar zijn blij dat we dit is gelukt. En dat we verder 
 konden met de realisatie van de begane grond van het trainingscentrum en de winkels. 

 De rest van het project kunnen wij helaas niet voor het in 2020 begrote budget realiseren. 
 Daar het einde van de huidige bouwwerkzaamheden in zicht is, zoeken we vanaf heden 
 sponsoren voor het vervolg. Zie hieronder de  bijgestelde  begroting. 

 Bijgestelde begroting Passion Vakschool 
 In het onderstaande overzicht zijn de actuele kosten voor het vervolg van het project 
 inzichtelijke gemaakt.  Interesse om (nogmaals) te steunen, laat het ons weten! 

 Omschrijving  Planning  Begroot  Opgehaald 

 1.  Begane grond & winkeltjes 
 trainingscentrum 

 07/22 - 11/22  € 115.868,-  €115.868,- 

 2.  2 Extra klaslokalen / 
 evenementencentrum 

 07/22 - 11/22 (*)  € 20.000,-  € 1.290,- 

 3.  1e verdieping trainingscentrum  11/22 - 04/23 (*)  € 110.000,-  € 0,- 

 4.  Inrichting van het terrein  04/23 - 06/23 (*)  € 15.000,-  € 0,- 

 (*) Startdatum afhankelijk van wanneer we voldoende donaties binnen hebben. 
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 Bambenninye Community School - Basis- en vakschool met gasthuis 
 Het project van Hussein bestaat uit een gasthuis en een basisschool. Door toeristen die in 
 zijn gasthuis verblijven, werft Hussein inkomsten waarmee hij 300 kinderen uit Larabanga 
 lesgeeft. 

 Wij hebben het project afgelopen augustus bezocht en zijn ontzettend tevreden over de 
 voortgang van de activiteiten. 

 De renovatie van twee hotelkamers 
 Wij werden zeer warm onthaald bij Hussein’s project en waren de eerste gasten die in de 
 gerenoveerde hotelkamers mochten slapen. De laatste schroefjes werden ingedraaid en de 
 airconditioning ging voor het eerst aan. Wat zijn de kamers mooi geworden! 

 Hij kan de kamers nu voor 150 cedi (zo’n €19,-) per nacht verhuren. Ter vergelijking: zijn 
 andere kamers verhuurd hij voor 60 cedi (zo’n €7,50). Dankzij de upgrade kan hij dus meer 
 geld verdienen aan de toeristen. Dit betekent dat er ook straks meer geld is voor de school. 

 De eerste reserveringen zijn binnen, dus het ziet er voorspoedig uit! 

 Hierboven zie je het enthousiaste ontvangstcomité (Hussein en zijn zoon) en de 
 airconditioning. Hussein's kinderen hadden nog nooit zo’n apparaat gezien. Rechts zie je 
 hoe wij ‘s ochtends voor de kamers zaten. Links onder de trotse zoons van Hussein met de 
 olifanten tijdens een safaritochtje en Floor op het terrein na hevige regenval. 
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 De waterput met zonnepanelen 
 De waterput is af, maar gaat 40 meter de diepte in. Het oppompen vanaf deze diepte vergt 
 veel stroom. Daarom hebben we met hulp van een sponsor er nu 14 zonnepanelen 
 bijgekocht. Het pompsysteem is op de panelen aangesloten. 

 Als de zon niet schijnt, wordt er geen water gepompt. Er moet nog een poly tank (watertank) 
 komen die het water opvangt, zodat er ook ‘s nachts water is. Deze moet op een betonnen 
 stellage komen. 

 Polytank met kraantje op een stellage 
 Met een poly tank die op een hoge, betonnen stellage staat, is het gebruik van de waterput 
 hygiënischer én gebruiksvriendelijker. Water is vanaf de poly tank makkelijk af te tappen met 
 een kraantje. Dit is simpel in gebruik en het geeft minder risico dat het pompsysteem kapot 
 gaat. Dit is wel zo handig 
 aangezien alle 
 dorpsbewoners water 
 mogen komen halen bij 
 de waterput. 

 Schoolbanken 
 De schoolbanken zijn 
 gemaakt en zien er 
 keurig uit. De klas is leeg 
 omdat het tijdens ons 
 bezoek zomervakantie 
 was voor de leerlingen. 

 Het jongetje op de foto is 
 een van de trotse 
 zoontjes van Hussein. 
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 Het toiletgebouw 
 Het toiletgebouw is zo goed als af en kan bijna in gebruik worden genomen door de 
 leerlingen én dorpsbewoners! De wanden zijn betegeld en de muren hebben een mooie 
 kleur gekregen. Wat nog niet af is, is de septic tank. 

 Ze willen de toiletten ook toegankelijk maken voor mensen uit het dorp, maar dan is het wel 
 belangrijk dat de meer hygiënische watervoorziening af is. (Zie uitleg over de stellage en de 
 poly tank met kraantje) 

 Het naaiatelier 
 Nu het toerisme weer langzaam aantrekt, heeft Bilau weer wat klandizie in haar naaiatelier. 
 Dit is erg fijn, want dan kan ze stoffen en garen aanschaffen om de jonge moeders uit het 
 dorp te trainen. 

 Wij hebben leuke tassen en schorten bij haar gehaald. Wil je wat kopen? Stuur dan een 
 appje naar Floor: 06-40404114 
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 Projectfase 1 is afgerond 
 We hebben de volgende plannen afgerond: 

 ●  Aanleggen van sanitair ✔  
 ●  Waterput ✔  
 ●  Schoolmaterialen ✔  
 ●  Schoolbanken ✔  
 ●  Naaimachines en stof ✔  
 ●  Opknapbeurt gasthuis✔  

 Op korte termijn sluiten wij projectfase 1 af bij Wilde Ganzen. We zullen sponsoren die bij 
 deze fase betrokken zijn vervolgens een definitieve verantwoording sturen. 

 Huidige plannen Bambenninye Community School 
 Om de waterput en de toiletten op een gebruiksvriendelijke, hygiënische en duurzame 
 manier te laten gebruiken door heel het dorp, willen we de stellage met de poly tank 
 plaatsen. 

 We maken ons nu klaar voor de start van het bouwen van de klaslokalen. Gezien de 
 extreme inflatie en de prijsstijgingen van bouwmaterialen, onderzoeken we nu of we met het 
 gestelde budget onze plannen kunnen realiseren. 

 We zullen de betrokken sponsoren op korte termijn laten weten hoe de situatie ervoor staat 
 en hoe we een eventueel tekort willen gaan oplossen. 

 Hierboven een aanduiding van de locatie waar het nieuwe schoolgebouw zal komen staan. 

 Financiële stand van zaken 
 Ook in dit project hebben we last van de stijgende kosten.  Het eerste gedeelte van het 
 project in wel gelukt. Net iets boven budget. De verantwoording gaan wij snel opstellen. We 
 kijken eerst of we de bouw van het schoolgebouw ook kunnen betalen met reeds 
 ingezamelde gelden. En stellen daarna alle sponsoren op de hoogte. 
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 Billa Mahmud Memorial Future Leaders School - Basisschool 
 Voor dit project hebben wij in 2019 een school gebouwd. Ruim 300 kinderen krijgen er les. 
 Er is sinds dit jaar ook een crèche bijgekomen. De kinderen namen vaak hun kleinere zusjes 
 en broertjes mee naar school. Dit verstoorde de lessen. Dankzij de crèche is dit niet langer 
 het geval. 

 Bezoek nog net voor de zomer vakantie 
 We hebben nog net voor de zomervakantie Future Leaders bezocht. Leuk om de leerlingen 
 nog even te kunnen zien. De examens waren al voorbij. En de kinderen waren vooral druk 
 met spelen. Ze genoten van de speeltoestellen! 

 We blijven onder de indruk hoe Phyllis en haar vaste team de school runnen. Tijdens de 
 Corona periode was het moeilijk om de salarissen van de leerkrachten te betalen. Toch zijn 
 de leraren het project trouw gebleven. Stuk voor stuk kanjers. 

 Zoontje van Phyllis 
 Vorig jaar is Phyllis bevallen van twee 
 jongetjes. 1 Van baby's heeft tijdens de 
 bevalling te weinig zuurstof gekregen. Ook 
 is de tweeling veel te vroeg geboren en 
 konden ze niet in een couveuse. 

 Jayden loopt qua ontwikkeling erg achter 
 op zijn broertje. Phyllis en haar familie 
 kunnen de behandeling niet betalen. Zij en 
 wij maken ons zorgen. 

 Op aanraden van ons gaat Phyllis met haar 
 zoon naar een kliniek. Gespecialiseerd op 
 het gebied van ontwikkeling van kinderen. 
 We hopen dat ze Jayden kunnen helpen. 
 De kosten voor de nader te bepalen 
 behandeling zullen wij Phyllis mee 
 ondersteunen. 
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 Nieuwe plannen voor dit project 
 De samenwerking met Future Leaders gaat nog steeds goed. Phyllis heeft nog plannen voor 
 haar project. Onderstaand vertellen we over deze plannen en de kosten. Graag willen wij 
 Phyllis hierbij helpen. 

 Waterput op zonne energie 
 De kosten voor water gebruik in het gebouw lopen hard op. Maandelijks betaalt Future 
 Leaders bijna 1500 GHS voor water. Ze hebben moeite om deze kosten te betalen. En lopen 
 nu ook al 2 maanden achter met de betalingen. 

 Eerder hebben we de opties bekeken voor het aanbrengen van een waterput. Daar het 
 grondwater zout is, hebben we destijds afgezien van het maken van een waterput. Phyllis en 
 haar man kwamen, gezien de hoge maandelijkse kosten toch weer met de vraag.Na wat 
 onderzoek vonden we een bedrijf die waterputten met filters aanbrengt. Het zoute 
 grondwater wordt gezuiverd en kan daarna zelfs gebruikt worden om te drinken! Het kost 
 wel veel stroom, dus zonnepanelen is hiervoor een goede aanvulling. 

 Schoolbanken en kasten 
 Door het groeiende aantal studenten heeft de school een tekort aan meubilair. Ook hebben 
 zij helemaal geen kasten om boeken netjes te bewaren. Wat natuurlijk zonde is! 

 We willen Future Leaders hebben met de aanschaf van de volgende spullen: 64 
 schoolbanken voor de bovenbouw; 10 ronde tafels en 60 stoeltjes voor de peuters en kleuter 
 en 16 kasten voor ieder lokaal 1. 

 Kapotte bus maken 
 Eerder kochten wij 2 bussen voor Future Leaders. Als schoolbus en voor commercieel 
 gebruik. Helaas is 1 van de bussen kapot. Phyllis man heeft geprobeerd de bus te maken. 
 Maar de automonteur kocht de verkeerde motor. Nu staat de kleine bus stil en kan Future 
 Leaders de reparatie niet betalen. Wij willen zorgen dat de bus weer kan rijden. 
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 Bestrating voor het schoolplein 
 Bij de opleving van Future Leaders was het schoolplein voorzien van gras. Met de vele rond 
 rennende kinderen én de niet vruchtbare grond is hier niet veel meer van over. En ziet het 
 terrein er vervallen uit. De kinderen worden vies tijdens het buitenspelen. Daarom wil Future 
 Leaders graag een bestraat schoolplein. 

 Keuken voor eten kinderen 
 Future Leaders heeft geen keuken voor het bereiden van maaltijden voor de kinderen. Ze 
 koken nu buiten op houtskool. Graag zou Phyllis een keuken hebben om de maaltijden 
 hygiënisch te bereiden. ‘s Avonds wil ze deze keuken gebruiken voor het bezorgen van 
 maaltijden. We zijn nog bezig met de uitwerking van de plannen. 

 Begroting Future Leaders 
 Onderstaand de begroting van de plannen. Vanaf heden zoeken we weer sponsoren voor dit 
 project! We hebben nog geen geld opgehaald voor dit project. 

 Omschrijving  Begroot 

 1a  Waterput met filter  € 5.000,- 

 1b  Zonnepanelen  € 3.500,- 

 2a  16 kasten voor ieder lokaal 1  € 2.500,- 

 2b  64 schoolbanken voor de bovenbouw  € 2.500,- 

 2c  10 ronde tafels en 60 stoeltjes voor de peuters en kleuters  € 2.500,- 

 4.  Kapotte bus maken  € 1.850,- 

 3.  Bestrating voor het schoolplein  € 15.500,- 

 5.  Keuken voor eten kinderen  n.t.b. 
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 Volta Home & School - Kindertehuis en basisschool met boerderij 
 Dit project verzorgt onderwijs en opvang voor kwetsbare kinderen. Wij hielpen dit project met 
 de aanleg en het onderhoud van basisvoorzieningen. Waaronder landbouwgrond om 
 voedsel te verbouwen voor de bewoners van de gemeenschap en als inkomstenbron. 

 Afgelopen augustus brachten wij een bezoek aan dit project. We werden warm ontvangen 
 door projectcoördinator Emmanuel en zijn vrouw Rebecca. 

 Samen vissen 
 Tijdens ons bezoek gingen we vissen met de 
 kinderen. Met zelfgemaakte hengels. Het viel 
 ons op dat de groep kinderen al een stuk 
 kleiner was. 

 Dit komt omdat er steeds meer kinderen in de 
 vakanties naar huis gaan. Alvast ter 
 voorbereiding van het terugplaatsen van 
 kinderen bij eigen familie. 

 Van tehuis naar thuis - project opzetten 
 We zijn nog steeds samen bezig met de opzet van het project: van tehuis naar thuis. We 
 willen kinderen terugplaatsen bij familie. Maar we stoeien nog over hoe we deze plannen het 
 beste vorm kunnen geven. 

 Veel kinderen wonen bij het project wegens de financiële situatie van hun ouders. Het lijkt 
 ons aannemelijk dat wij daarom juist de ouders moeten gaan helpen voor een succesvolle 
 terugplaatsing van de kinderen. 
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 Eigen inkomsten voor het project én leerkansen voor oudere jongens 
 Emmanuel heeft op afbetaling houtbewerkingsmachines overgenomen van een 
 gepensioneerde dorpsbewoner. Hier traint hij de oudere jongens om deuren en doodskisten 
 te maken. Er zijn al aardig wat van verkocht! 

 Dit is een mooie extra inkomstenbron voor het project, maar ook zeker een kans voor de 
 jongens om een vak te leren! 

 Onze plannen voor de houtshop 
 Wij willen er één machine bij kopen, zodat de houtshop compleet is. Beschermende 
 middelen (brillen, schoenen, gehoorbescherming) vinden wij ook belangrijk. Daarbij willen 
 we ook gereedschapskoffers voor de tien jongens in opleiding bij. Interesse om hieraan te 
 doneren? We horen het graag! Kosten €6.000,- voor de freesmachine, twee 
 gereedschapskisten en beschermende middelen voor 10 jongens. 

 Eigen inkomsten voor het project én kansen voor ouders 
 Een andere wens is om Rebecca te helpen haar droom te verwezenlijken: ouders en 
 gezinnen helpen met het maken van (natuurlijke) zeep. Rebecca heeft veel kennis van 
 chemie. Hier heeft zij een afgeronde opleiding voor. Als hobbyist maakt ze al zeep, maar dit 
 wil ze uitbreiden en professionaliseren. 

 Met een zeep-machine en een kleine productieruimte kan zij zeep gaan produceren op 
 grotere schaal. Zij wil de ouders van de kinderen uit het tehuis betrekken. Ouders uit de 
 buurt kunnen helpen bij de productie. Ouders die in andere dorpen wonen kunnen zeep 
 ophalen en het verkopen in hun eigen buurt. Hiermee hebben de ouders een inkomen, dat 
 ze kunnen inzetten voor de zorg van hun kinderen. 
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 Ontwikkeling van tehuis naar thuis 
 We krijgen steeds beter in kaart hoe we ‘van tehuis naar thuis’ willen inrichten. Maar hulp 
 van andere organisaties kunnen we hierbij gebruiken. Daarom doen wij mee met trainingen  . 

 ●  Mutual learning program: transform to family and community based care 
 Emmanuel en Rebecca nemen sinds afgelopen augustus deel aan een 
 leerprogramma. Hierin kijken ze samen met andere opvanghuizen naar de 
 mogelijkheden van transformatie naar gezinsgerichte zorg (in plaats van institutionele 
 zorg). Zie  https://mutuallearningprogram.org/  voor  meer info. 

 ●  Coaching voor Stichting FAFA 
 Anniek en Floor hebben zich via Better Care Network aangemeld voor een 
 coachingstraject. Ook dit traject heeft de insteek om plannen te smeden voor een 
 transitie naar gezinsgerichte zorg. Wij verwachten dat we na deelname aan deze 
 training met een gedegen projectplan te presenteren voor: ‘Van tehuis naar thuis’. 

 We horen het graag als u interesse heeft om betrokken te worden bij dit project. 

 WC gebouw: out of order 
 Het toiletgebouw dat er staat is in slechte staat (zie foto). De kinderen toiletteren in een gat 
 in de grond dat rechtstreeks boven de septic tank zit. Dit is heel erg onhygiënisch. De stank 
 is ondraaglijk voor de buren die achter het hek wonen. Daarom moeten de kindjes naar de 
 andere twee toiletten, maar met z’n 80-en zijn twee wc’s wel heel weinig. We willen vier 
 nieuwe toiletten bouwen en dit oude toiletgebouw slopen. De oude septic tank wordt bij de 
 bouw gereinigd en hergebruikt. Kosten nieuw toiletblok: €10.000,- 
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 Afsluiting nieuwsbrief september 2022 

 Dank voor uw aandacht en steun aan onze 
 organisatie. Wij zijn blij dat we onze vier partners 
 kunnen helpen en dat we daardoor de 
 toekomstmogelijkheden van vrouwen en kinderen 
 in Ghana kunnen verbeteren. 

 Liefs, Floor & Anniek 

 Steun het werk van onze stichting! 

 Stichting Floor & Anniek For Africa streeft ernaar 
 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 de toekomstperspectieven van 
 kansarme mensen in Ghana. 

 Algemene gegevens: 
 Naam:  Stichting Floor & Anniek For Africa 

 Adres:  Arnold Moonenstraat 10, 7412 DS Deventer 

 Email-adres:  info@fafafoundation.org 

 Website:  www.fafafoundation.org 

 Facebook:  www.facebook.com/fafafoundation 

 IBAN rekeningnummer:  NL62 ABNA 0516 7419 18 

 (voor donaties)  T.n.v. Stichting FAFA 

 Doneren • Stichting FAFA • Geef.nl 

 Inschrijving KvK:  64026477 

 RSIN/Fiscaal identificatie nummer:  855492673 

 15 

http://www.fafafoundation.org/
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=7983&backLink=https%3A%2F%2Fwww.geef.nl%2Fnl%2Fgoede-doelen%3Bcountry%3DNL%3Bsearch%3Dstichting%2520fafa

