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Steunt lokale 

ontwikkelings- 

projecten in 

Afrika 

Wat kunt u doen? 

Vriend (donateur) worden van The 

Dreams in Africa Foundation; 

Een kind financieel adopteren; 

Vrijwilligerswerk in Ghana, of; 

Een gift overmaken op bank- 

rekeningnummer 455413401 t.n.v. 

The Dreams in Africa Foundation. 

Tevens namens de mensen en kinderen in 

Afrika; Hartelijk dank voor uw steun!  

“Waar dromen levend zijn, is hoop en kans 

op een betere toekomst” 

Steun de Stichting! 
The Dreams in Africa Foundation 

https://www.facebook.com/dreamsinafrica
https://twitter.com/DreamsInAfricaF
http://www.flickr.com/photos/dreamsinafrica/
http://www.anbi.nl/
https://www.youtube.com/user/DreamsInAfrica1/


Achtergrond 

Iedereen heeft zijn 

eigen ‘dromen’ en 

het recht deze na te 

leven. Dit klinkt 

misschien vanzelf-

sprekend, maar 

helaas krijgt niet 

iedereen hiervoor 

de kans in z’n 

leven. Voor de mensen in een overgroot 

deel van de wereld, geboren in een onder- 

ontwikkeld gebied, bestaan er vaak geen 

keuzemogelijkheden. Zij moeten doen met 

wat ze hebben en worden gedwongen hun 

situatie te accepteren door de armoede-

cirkel waarin zij zich bevinden. De stichting; 

The Dreams in Africa Foundation wil  

stimuleren dat meer mensen zich inzetten 

voor een betere toekomst van de meest 

kwetsbare, achtergestelde en hulpbehoe- 

vende bevolkingsgroepen (ouders en kin-

deren) in Afrika. Dit kan ondermeer door 

deel te nemen aan de programma's die de 

stichting initieert. De stichting stelt haar 

boven alles ten doel dat voor sponsoren en 

participanten volledig transparant is wat er 

met hun inzet en bijdragen gebeurt.  

The Dreams in Africa Foundation is in  

september 2010 opgericht door Noor van 

Hout, die meerdere malen voor langere 

tijd (2007: Zuid - Afrika, 2009: Ghana, 

2010/ 2011: Botswana, 2012/2013: 
Ghana) en tot op heden in Afrika woont en 
werkt.

The Dreams in Africa Foundation: “Dream BIG, aim high and live your dream!” 

Visie 

Ontwikkelingssamenwerking werkt, wanneer 

je het op de juiste manier aanpakt: klein-

schalig, vraaggericht en in nauwe samen-

werking met de lokale bevolking. Wanneer 

iedereen een kleine bijdrage levert, kan er 

verschil worden gemaakt. 

Missie 

The Dreams in Africa Foundation heeft als 

missie het versterken van de positie van de 

meest achtergestelde, kwetsbare en hulpbe-

hoevende bevolkingsgroepen in ontwik-

kelingslanden, zodat zij een hogere 

levensstandaard bereiken. 

Doel 

The Dreams in Africa Foundation heeft als 

doel het opzetten en ondersteunen van klein-

schalige lokale ontwikkelingsprojecten in 

Afrika. 

Kernactiviteiten 

Dit doel zal kunnen worden bereikt door de 

zelfredzaamheid van de doelgroep te vergro-

ten. De middelen/kernactiviteiten die hier-

voor worden ingezet zijn;  

- het verbeteren en aanbieden van onderwijs 

en voorlichting op verschillende gebieden 

(medisch, ICT, landbouw, financieel etc.); 

- het verstrekken van microkredieten en 

studiebeurzen; 

- het ondersteunen en opzetten van sport- 

activiteiten en zelfvoorzienende projecten. 

Kijk voor meer informatie over de Stichting, 

de projecten die worden gesteund en de 

programma’s en sponsoracties, waarmee u 

onze projecten direct kunt steunen, op de 

website:  

www.dreamsinafrica.org 




