
 NIEUWSBRIEF 
                   The Dreams in Africa Foundation (DiA) 

 
 

Financiele adoptie weeskinderen in Ghana maakt verschil! 

In onze eerste nieuwsbrief konden wij u vertellen dat het eerste kind 

(Genevieve, 16 jr.) uit het weeshuis “Friends Children’s Home and Orphanage” 

in Ghana, financieel is geadopteerd. Hierdoor ontvangt zij structurele financiele 

steun om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Sindsdien hebben zich nog 4 

andere adoptieouders zich aangemeld, die allemaal een eigen kind 

ondersteunen in de weg naar een betere toekomst! Deze steun geeft hen de 

kans om hun opleiding af te ronden en/of te vervolgen.  

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar adoptieouders voor Sammy (21 

jr.). Hij heeft vorig 

jaar pas zijn Junior 

High School (lagere 

school) afgerond en 

is daarna  

teruggeplaatst bij 

zijn moeder in een 

afgelegen en zeer 

primitief dorp, waar 

hij de hele dag op 

het land moet 

werken (zie foto). Hij 

wil heel graag terug 

naar school en een 

technische 

middelbare school 

diploma halen, want hij is erg handig! Wie wil deze jongen  

ondersteunen voor € 20,- p/m, zodat hij in september weer terug naar school 

kan? Vul dan het aanmeldingsformulier; Adoptieprogramma in en stuur het 

terug naar The Dreams in Africa Foundation.  

Vrienden en adoptieouders van de Stichting worden genoemd op onze website. 

Voor meer info over het Adoptieprogramma, klik hier.    

Juli 2011                                  Nr. 2 

 

Noor in Botswana - NL 

Noor is vanaf begin juli weer terug in 

Nederland. Ze heeft het project Bokopano 

Kids in Botswana goed achter kunnen 

laten en zal betrokken blijven bij het 

vinden van opvolging voor haar.   

De dag na haar aankomst had ze meteen 

een kennismakingsgesprek betreffende 

een nieuw ontwikkelingsproject in Ghana, 

waar zij zou kunnen gaan werken in 2012. 

-Wordt vervolgd- 

Maar voorlopig blijft Noor weer een tijdje 

in Nederland om naast haar werk als 

Orthopedagoge aan de naamsbekendheid 

en sponsorwerving voor de Stichting te 

werken. 

Voor foto’s, filmpjes en verhalen uit 

Botswana kunt u naar haar weblog: 

www.noorinbotswana.waarbenjij.nu. 

Of kijk op Facebook: 

Bokopano Kids! 

 

 

Website DIA in het Engels 

Onze website: www.dreamsinafrica.org is 

nu ook in het Engels te bekijken. Klik op 

het Engelse vlaggetje rechtsboven in het 

scherm. 

 

 

 

 

 

http://dreamsinafrica.org/wordpress/wp-content/uploads/Aanmeldingsform.adoptieprogramma.DIA_1.pdf
http://dreamsinafrica.org/sponsoring/sponsoren-en-adoptieouders/
http://dreamsinafrica.org/programmas/financieel-adoptieprogramma/
http://dreamsinafrica.org/programmas/financieel-adoptieprogramma/
http://www.noorinbotswana.waarbenjij.nu/
http://www.facebook.com/group.php?gid=136453243033817&v=wall
http://www.dreamsinafrica.org/


 
Stand van zaken sponsoractie; “Red het weeshuis”. 
 

Het “Friends Children’s Home and Orphanage” in Ghana biedt onderdak en 

scholing aan 35 wezen en kwetsbare kinderen. Met de dreigende kans op 

sluiting van het weeshuis, zijn we een grootschalige actie gestart om het 

weeshuis uit te breiden en te verbeteren, met de nodige voorzieningen en 

faciliteiten. Hier is de laatste tijd hard aan gewerkt met behulp van lokale 

mensen, vrijwilligers en sponsoren over de hele wereld! Wat is er al bereikt? Er 

is een nieuwe keuken, opslagkamer, eetkamer, 3 slaapkamers, een muur (om 

het weeshuis) + ijzeren poort gebouwd. Nieuw meubilair voor de eetkamer is 

aangeschaft en er is een nieuwe waterput geslagen. Daarnaast zijn belangrijke 

kosten voor het bewerken van het land (wat wordt verbouwd om in eigen 

voedsel te kunnen voorzien), administratieve en communicatie kosten voor dit 

jaar gedekt. Op deze manier zal de kwaliteit van leven en de zorg voor 

de weeskinderen verbeteren, zal er aan de nationale maatstaf voor 

weeshuizen worden voldaan en is het de bedoeling dat het weeshuis 

uiteindelijk zelfvoorzienend wordt. Dit is dus geweldig! 

 Foto; de nieuwe poort. 

Maar we zijn er helaas nog niet, aangezien er nog niet voldoende geld is om het 

project te kunnen voltooien. Bekijk de begroting hier. Het overzicht geeft 

inzicht in welke kosten zijn gedekt, wie de donoren zijn en welke kosten nog 

open staan (nog geen donor). De valuta GHC (Ghana Cedi) kun je delen door 2 

om het bedrag in Euro’s om te rekenen. Uw bijdrage is natuurlijk nog steeds 

van harte welkom!  

 

 
GHANAar school succesverhalen! 
 
In mei hebben 3 jongens van het weeshuis hun 4-jarige Senior Secondary 

School (middelbare school) afgerond! Davidson heeft Agriculture (landbouw) 

gestudeerd en assisteert de projectmanager van The Friends Foundation (NGO) 

met het bewerken van het land, waar casave, mais en groenten worden 

verbouwd. Richard heeft Business (handel) gestudeerd en assisteert bij de 

financien van het project. Ebenezer heeft General Arts (talen) gestudeerd en 

 

Volg ons via de sociale media: 

  HYVES 

  FACEBOOK 

  

 

Inkomende POST 

Onderwerp: Red het weeshuis. 

Afzender: de projectmanager David 

Kporfor, The Friends Foundation, Ghana. 

“Dear Friends, we are very pleased to hear 

that some of you have started to collect 

money to save the Home. It makes us very 

happy to see that you are very concerned 

about the orphanage and its survival. With 

the little donations we had, we have been 

able to start to build the kitchen with store 

room and the well. The children are very 

happy about these positive changes. They 

are already using the compound and 

cooking in the kitchen. Therefore we trust 

that the orphanage will not be closed 

down. Thank you very much for all your 

effort and long lasting friendship. All the 

best, David, Victoria, all the children and 

staff.” 

 

BEDANKT! 

  

In elke nieuwsbrief willen wij iemand 

bedanken voor zijn of haar steun aan  

The Dreams in Africa Foundation.  

Ditmaal bedanken we de adoptieouders van 

Peace (zie foto op pag. 3), het 

jongste weeskind in Friends Children’s 

Home and Orphanage: 

Marieke Dekker & Sander Bosch. 

Zij zijn van plan om haar in de toekomst 

persoonlijk op te gaan zoeken in Ghana!   

 

 

http://dreamsinafrica.org/wordpress/wp-content/uploads/Calculation-to-prevent-closure-of-the-Home2.xls
http://www.dreamsinafrica.hyves.nl/
http://www.facebook.com/pages/The-Dreams-in-Africa-Foundation/183473631716190?ref=ts&sk=wall
http://www.dreamsinafrica.hyves.nl/
http://www.facebook.com/pages/The-Dreams-in-Africa-Foundation/183473631716190?ref=ts&sk=wall
http://www.flickr.com/photos/dreamsinafrica/


assisteert het hoofd en de leerkrachten van de basisschool; El Shaddai 

International School (tevens onderdeel van The Friends Foundation). Wij zijn 

dan ook ontzettend trots op deze jongens! Zonder jullie giften hadden zij dit 

nooit kunnen bereiken en doen. Wie weet krijgen zij ooit nog de kans om door 

te studeren aan de universiteit! Zie foto linksonder; de projectmanager met de 

afgestudeerden Senior studenten voor het kantoor van The Friends Foundation 

(NGO).   

  

Dan hebben we ook nog Peace (foto rechtsboven), die het heel goed doet! Ze is 

de jongste in het weeshuis en weet niet beter dan dat ze 7 zussen en 25 broers 

heeft, die allemaal gek op haar zijn. Ze is een blij en gelukkig kind! Ze is in 

april alweer 6 jaar geworden, zit in groep 3 en leert nu lezen en schrijven. 

Dankzij de steun van haar adoptieouders (sponsoren) in Nederland kan zij zich 

optimaal ontwikkelen, ligt er een essentiele schoolloopbaan voor haar in het 

verschiet en zal er hopelijk een mooie toekomst op haar wachten. Ons streven 

is dan ook dat we met behulp van uw steun al deze kwetsbare (wees)kinderen 

hetzelfde kunnen bieden!   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens The Dreams in Africa Foundation 

Noor van Hout, Voorzitter 
 

 

OPROEP: 

 

Wie zou zijn/haar kennis en kunde willen 

inzetten en doorgeven doormiddel van 

vrijwilligerswerk in Afrika? 

Er zijn verschillende mogelijkheden om 

enkele maanden tot een jaar praktisch mee 

te werken aan één van onze 

ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de 

allerarmsten in Afrika. 

Interesse? Neem contact met ons op! 

 

 

ANBI 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende 

Instellingen. The Dreams in Africa 

Foundation is aangemerkt als ANBI. Met 

deze verworven ANBI -status zijn al uw 

giften belastingaftrekbaar. 

 

 

 

 

 
 

The Dreams in Africa Foundation  

Korhoenderveld 44 

5431 HH Cuijk  

Tel.: 0485-321193 

info@dreamsinafrica.org 

www.dreamsinafrica.org  

KvK 50872060  

Bank 455413401 

 

http://dreamsinafrica.org/contact/
mailto:info@dreamsinafrica.org
http://www.dreamsinafrica.org/
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/niet_commerciele_organisaties-02.html

